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 بصً اهلل الرمحَ الرحيً
 ةيان حال : 

ال٤٘ح اثلة٩يح  ؽ  ٕى ىلع أظؽ ، إ٩٭ة ٣٘ح اعمليح ، ك ْل تي  ختىفإف أ٧٬يح ال٤٘ح األرديح ال     
يف ا٣ٕةل٥ اإلقالَل ثٕؽ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح يف ٔرص٩ة الؿا٨٬ ، كإف اك٩خ ا٣ٛةرقيح  دتجٮأ 

يح ٬ؾا املٞةـ املؿمٮؽ ، ٬ؾق املزن٣ح يف ظني ٨٦ األظيةف ٣ل٨ احلٮـ اظذ٤خ األرد
ح احلؽير ، ك ٠ذت كرشْٕةـ ثةألرديح يف وٮرة اتلٛةقري ،كب٧ة أف دؿاث أكةثؿ٩ة ا٣

٨٧ٚ ٬ؾق اجلةظيح أوعجخ كاتلةريغ كالكرية،كاخلُجةت ك٦ةٔؽا٬ة،ا٫ٞٛ٣ كا٣ٛذةكل، 
األرديح كقي٤ح تلٮَيؽ أكاو٤٪ة ث٧نةخي٪ة ، كإًةٚح إىل ذلٟ أف ادلٔٮة كاتلج٤يٖ ٣ٞؽ 

خ األرديح ٣٘ح رق٧يح كب٭ؾا أوجع، ٨٦ مج٫ ا٣ٞةرة اهل٪ؽيح  يف ا٣ٕةل٥ ثأرسق ا٩ترش 
ى  أل٢٬ ادلٔٮة، ٫ٞ ٧٤ٔةء ٬٪ؽكبة٠يح ٬ٮ ثةل٤٘ح ك  كًلؾلٟ امل٪٭ش اجلْةَل اذلم ن

 األدريح .
٤ ٥ األرديح يف اجلة٦ٕةت كاملؽارس تل١ٮف ٠٭٧ـة       ٕى ٚ٪ْؿا إىل ٬ؾق األقجةب تيذى

٪ؽ٩ة بةجلْؿ إىل ٬ؾق ا٣ٛٮااؽ ٔكةثؿ٩ة، كثؿ٩ة ، ٚذ٤ٞيؽا ألكو٢ دٮو٢ ثي٪٪ة كبني أكة
الىعيعح،  ٤ٚذ٤ٕي٥ الى٘ةرٝٮأؽ٬ة كدؽريك٭ة، ا٬ذ٧ةـ ثة٣ٖ ثذ٤ٕي٥ األرديح

احلٮارات ثةألدريح " ، كيف ٌٗٮف كدٕجرياد٭ة ا٣ُ٪ة٩ح، كأقةحلج٭ة الؿ٩ة٩ح، ٠٪خ أكذت"
 ث٧ؽرقت٪ة ،اكف يٞٮؿ / ردبت املؽيؿ األىلع "ٚذط اهلل ٝةقِل"يب مٮال٩ة  ؿ  ذلٟ لك٧ة مى 

٤ًطٍّ ح ٦ؽرقت٪ة حبةصح ٦ةقح إحل٭ة"ٝٮأؽ ال٤٘ح األرديح ؛ ٚإ٩٭ة ٤َج ، كبٕؽ إحلةح مي
ٞخي ٬ؾا ال١ذةب اذلم ثني أيؽيؽك٥ ، أقأؿ اهلل  دٕةىل أف يذٞج٢ ٦ ي ٬ؾا نك 

 ، كأف جي٫٤ٕ قجت ٚٮزم يٮـ ال ي٪ٛٓ ٦ةؿ كال ث٪ٮف . أ٦ني .اجل٭ؽ
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 مالحؾث :
ِ يف ال١ذةب ٝٮأؽ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح )الرصؼ كاجلعٮ( ٝؽر املكذُةع ؛ ظىت ال لٮظ     

ك٫٩، يكذىٕت ا٤ُ٣جح األمؿى  كيف األػري أرصٮ ٨٦ ق٧ةظح ا٧٤ٕ٣ةء ، كال يذٕٞؽ 
 صـاك٥ اهلل ػريا .  كال١ؿاـ اتلنجي٫ إىل ٦ة يلٮف حبةصح إىل اإلوالح يف ال١ذةب . 

 حم٧ؽ إ٩ٕةـ اهلل م٧ف آثةدم                                                                       
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 ابلاب األول : مصػيحات
٧ح"/ يٞةؿ ٣ػ حركث  . "ٚذعح ، ٠رسة ، ًك

 .   ظؿًلحظؿؼ ذك /  ٌخحرك

ةؿ ٣ػ فخحث ال٦ذ٭ة    "ؿبى زى "/ يٞي  ، كْل دلٮف ٚٮؽ احلؿؼ."ػػى  "ٚذعح ، ٔك

ةؿ نرسة ال٦ذ٭ة   ٠رس "يؿزً "٣ػ / يٞي  ، كْل دلٮف حتخ احلؿؼ. "ػًػ  "ة ، ٔك

ش"ةؿ ٣ػٞ/ يه  طٍث

ي

 
 

ال٦ذ٭ة    "٧ًح "پ  ، كْل دلٮف ٚٮؽ احلؿؼ. "ػػي  "، ٔك

ال٦ذ٫ "ق١ٮف" ػ/ يٞةؿ ٣سزم   ، ٚٮؽ احلؿؼ. "ػػٍ  "صــ ، ٔك

ال٦ذ٫ ٬ٮ ٧ًذةف ، كًلرسدةف، كٚذعذة/  حِٔيَ  "ف إذا صةءدة ٦ٕة ىلع ظؿؼ ، ٔك

 ."ػػن ػػو ػػه 
ال٦ذ٫  / ٝؿاءة ظؿؼ تشديد  ٚٮؽ احلؿؼ . "ػٌ "كاظؽ مؿدني ، ٔك

 دلٮف ٤ٔي٫ ا٣ٛذعح .لك ظؿؼ /  ٌفخٔح

 ١رسة .لك ظؿؼ حتذ٫ ال/ مهصٔر 

ٔم   دلٮف ٤ٔي٫ ال٧ٌح .لك ظؿؼ / مظٍ

 يلٮف ٤ٔي٫ اجلــ .ظؿؼ )٨٦ املٌةرع ( /  دلزوم

 يلٮف ٤ٔي٫ ا٣تنؽيؽ.لك ظؿؼ /  مشّدد
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 :اهلشاءحروف 
ش، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، د، ڈ، ذ، ر، ڑ، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ػ، آ،ا، ب، پ، ت"ش/ْل 

 ."ؼ، ک، گ، ؽ، ؾ، ؿ،ں، ف، ہ/ھ، ء، ی،ے
ھ، ھن" / حروف اهلشاء املركتث

م
ھ، 
ل
شش."ھب، ھپ، ھت، ھٹ، ھج، ھچ، دھ، ڈھ، رھ، ڑھ، ھک، ھگ، 

شش."ب پ ث چ" / اجلُٞح  ، ٦سال ذكات ظؿكؼْل / ف ٌفشٍث حرو

ات ٨ٔ اجلٞةط ، ٦سال ظؿكؼ ْل /  حروف ٌٍٓيث ٕىؿ   ."س، ص، ح"ش/٦ي

 ."پ چ"، ٦سال / حتذ٭ة اجلٞةط ظؿكؼ دلٮف ْل /  حروف حتخاُيث

 ."ت ث"/ ، ٦سال  ٚٮٝ٭ةدلٮف اجلٞةط ظؿكؼ ْل /  ف فٔكاُيثحرو

ٔجؽ "ٞؿأ ، ٦سال / دي ٤ٔي٭ة "اؿ" ، ٣ل٨ ال  خظؿكؼ دػ٤ْل  /حروف شٍصيث
ش:أربٕح ٔرش ظؿٚة ، كْل  "الؿمح٨ ، م٧ف ادلي٨

 ."ت، ث، د، ذ، ر، ز،س، ش، ص، ض، ط، ظ، ؽ، ؿ"
 دلٮف زةثذح يف ا٣ٞؿاءة٤ٔي٭ة "اؿ" ، ك خظؿكؼ دػ٤ْل /  حروف كٍريث 

 /، كْل از٪ة ٔرش ظؿٚة "مٜ ا٧ٞ٣ؿكٔجؽ احل١ي٥ ، "٦سال / أيٌة ، 

ش."ب، ج، ح، خ، ع، غ،ػ، ؼ، ک، ؾ، ف ، ہ"

 .ف،ا، ی/ ْل /  حروف اىفيث
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 / ٦ة ٔؽل ظؿكؼ ا٤ٕ٣ح لك٭ة ظؿكؼ وعيعح . ثحروف صحيح

 / فائدة

٢ي ٬ؾق احلؿكؼ  "ف، ا ، ی"  ٧ٍٕى يٍكذى ؛ ٚإذا ٤ٕح ، كًلعؿكؼ وعيعح أيٌةعؿكؼ ا٠٣ ت
٦سال /  ،االثذؽايئ دلٮف ظؿكؼ وعيعح ة احلٞيٌف ٭ى دً ٮٍ ىى ثً  ٍخ ٦ى ؽً ؼٍ ذي قٍ اي 

، )اق٥ ص٢("رفي ا"يةء ك، "ا"وہك،  "فادح"، ك كاك )ٔ٪ت("راوگن"، ()د٧ؿ٬٪ؽم"ایلم"أ٣ٙ
اد"  ٚذ١ٮف ظؿكؼ ا٤ٕ٣ح.، ٍٚٞ، كإذا اقذؼؽ٦خ إلّ٭ةر احلؿًلح  "ص 

، ٝج٤٭ة ٠رسة٦ةيةء قة٠٪ح كة ٧ًح ، ٝج٤٭٦ة/ ْل زالزح / كاك قة٠٪ح  حروف ٌده
 ٣ٙ ٝج٤٭ة ٚذعح.أ

ٮؼ"ٝج٤٭ة ٚذعح ٦سال/ ٦ةقة٠٪ذةف  "يةء"، ك  "كاك"/ حروف ىني  ."ٌقيٙ"،  "ػى

ؽ  أ٣ٙ ْل / أىف ممدودة  .يلٮف ٚٮٝ٭ةاذلم ؛ ألص٢ "املؽ" د ٔ٪ؽ ا٣ٞؿاءةتي٧ى

ؽ  / أ٣ٙ أىف ٌلصٔرة  .ا٣ٞؿاءة د كٝخى ال تي٧ى

ُل  ٔ٪ؽ ا٣ٞؿاءة ّة٬ؿا  " اهلةء" إذا اكف وٮت  /ْاء ميفٔؽث يكى ش،ح" ٬ةء م٤ٛٮّ" ت

ش.)صج٢("وكـ "ك"شآـ "الثم :
لٮف أ ثأف يؿى ٍٞ ، كال تي ٦ٍٞٚة ٝج٤٭ة  ظؿًلحً "صةءت إلّ٭ةرً ٬ةء"/ ميفٔؽثْاءغري

اہن":شهلة وٮت ٦سال 

ي

ش.)ظٞيجح(ش"ہتسب "، )٠ذٙ("ش



 قواعد اللغة األردية
6 

 


 

ُل  ٨ٔ "اهلةء"  "ح"تل٧يزي / حػيثحاء يكى  ."ظةء ظُيح٠جرية أك ءظة" ت

ًى واو ٌفروفث و"ش/أ مٌ٘ٮَح ٦سالؿى ٍٞ ، كتي  حه ٧  / كاك ٝج٤٭ة  ُ
 

و ت
ُ

 

ـه / أ٩خ أ٩خ("ت ى٧ٍ  )ل

ف"آ،
ُ
ر ("ب  ٍؿضه ًٔ ش. )

ؿأ مٌ٘ٮَح ، ٦سال/ كاك/ واو دلٓٔىث ةء("روش"ال دٞي ("وغر "، )ًًٮ ٜه ش.)٧ٔ

ؿأ،٦سال/ديلذى / كاكواو ٌفدوىث  (٦ٕض٧ح)"خ" إذا كٕٝخ"كاك"ثٕؽت،ك٣ل٨ الدٞي

ؿأ ٍٞ  .)٦٪ةـ("وخاب "ش،)أ٦٪يح(ش"وخاشہ،٦سال/"ٚال تي
ؿأ مٌ٘ٮَح، ٦سال/ ،ٝج٤٭ة ٠رسة٦ةيةء  /ياء ٌفروفث د"كدٞي ش "، )ٔيؽ("ع  ش"ج  

ش.)قض٨(
ؿأ مٌ٘ٮَح .ْل / ياءدلٓٔىث  يةء ال دٞي

٭ى ْل / خمئغثياء ٍى  ؿكٝخى يةء ال دْي ٭ة كق  "پ  ار"ش/، ٦سالاللك٧ح ا٣ٞؿاءة لٮٝٔٮ

اؽ"ش،)حمجح(  

 

 .)ختٌي٢("خ
٨ "ـ" ك "ا"/لك إٌاىث   ."٬ةءدل٭ٮ٣ح" أك  "يةء"ٝيًؿأت ثؽأل

ي / ٝؿاءة ظؿإداغم  ثؽال ٨ٔ )أقٮأ("رتب"/ ٦سال،  إداـٌِل كى ٚني ٝؿيجة املؼؿج ٦ٕة ي

ر"

 

 .)أقٮأ(" دب ب
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ًؾؼ ٨ٔ لك٧ح، ٦سالظؿؼ ٬ٮ /خمذوف ارہ"/ ػي ش"اتسرـ"شثؽال ٨ٔ )٠ٮًلت( "ي 

اي اش"، ك)جن٥(

ي

( "ش ة ٨ٔش)أظك٪خى ادي اش"شًٔٮ

ي

 .)أظك٪خ(ش"ش

/ ٬يلك ػةص ل٤لك٧ح حيى٢ ثٕؽ دؿًليت احلؿكؼ كاحلؿٌلت كالك١٪ةت ،  صيغث

 .)٠ذت("هكلا "" أوجعخ  "ؿ ، ؾ ، ق ، اشٍخ جى ٠ب ، إذا ري "هكلا" ٦سال / 
، كهلة زالزح "٥٤ٝ"، ك"ذةب٠"، ٦سال /  ٦ٕ ى ٦ٛؿد/ ٣ِٛ ٦ٛؿد يؽؿ ىلع لكٍث

 .ظؿؼك _ ٢ٕٚ3  ، ك _ 2اق٥ ،  _ 1  /أٝكةـ

، "أقؽ"،"ظٛيِ"ماكف ، ٦سال/ك، كظيٮاف ، /لك٧ح دؽؿ ىلع اق٥ مؼه اشً
 ."كمٮز٦جيٜ"، "٠ذةب"

 يف ظني ٨٦ األظيةف. ٫ىلع كٝٔٮٞيةـ ث٢٧ٕ ، أك ا٣/ لك٧ح دؽؿ ىلع  ففو

  "، ٦سال / أػؿلٞرتف ثل٧٤ح ٦ةداـ ل٥ ي٦ٕ ى / لك٧ح ال دؽؿ ىلع حرف

 

ت

  ."ل١٤٧٤يح( "الالـ") ٬ؾق احلؿكؼ  اثلالزح دؽؿ ىلع یک ،ےک ،اک،)إىل(
 / ٨٦ يٞٮـ ثة٢٧ٕ٣ . فاـو

 .ٞٮـ ٦ٞةـ ا٣ٛة٢ٔ ٣ٕؽـ ٠ٮ٫٩ ٤ٕ٦ٮ٦ة/ ٨٦ ي ُائب اىفاـو

 . / ٨٦ كٝٓ ٤ٔي٫ ا٢ٕٛ٣ ٌففٔل

 / هل زالزح أٝكةـ / زٌان
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 مكذٞج٢ . -3ظةؿ ،  -2،  ٦ةض -1

 ./ ٦ة يؽؿ ىلع ز٨٦ اثؿمىض كٝخه /  ٌاض

 . الـ٨٦ احلةرض/ ٦ة يؽؿ ىلع  حال

 آت . يؽؿ ىلع ز٨٦ / ٦ة  مصخلتو

ٔم  . ةٚة٫٤ٔ ٤ٕ٦ٮ٦يلٮف ٢ٕٚ  ٬ٮ/  ففو ٌفي

 ٚة٫٤ٔ ٗري ٦ٕؿكؼ.يلٮف ٢ٕٚ  / ٬ٮ ففو دلٓٔل

ؿًؼ ٦٪٫ ا٣ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣ ، أك/ ٦ة  ففو ٌرتج  ."يؽرضب ز"، ٦سال /  ٫كٝٔٮ ٔي

ؿًؼ ٦٪٫ ٩يف ا٣ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣ ، أك ٔؽـ ظىٮؿ يشء ، ٦سال / ففو ٌِيف ٔي ٦ة "/ ٦ة 
 ."/ ل٥ أ٢ٕٚ  ٤ٕٚخ

لك  ، كال حيذةج إىل ٦ٕٛٮؿ ، أكٍٚٞ ق ثٛة٫٤ٔلذ٢٧ ٦ٕ٪ةي٢ٕٚ ٬ٮ/ ففو الزم

 . (صةء)"آي ا"/٦سال٢ٕٚ ال يذٕؽل أزؿق إىل املٕٛٮؿ ،
لك  ٦ٕٛٮهل أيٌة، أك ٤تثٛة٫٤ٔ ث٢ يذ٢ُٕٚ ال يلذ٢٧ ٦ٕ٪ةق ٬ٮ/ففو ٌخفدي

اش"/ ٕؽل أزؿق إىل املٕٛٮؿ أيٌة، ٦سال٢ٕٚ يذ  .(درق٫ظة٦ؽ ظِٛ )"احدم ےن قبس ي اد ك 
 كاظؽ .ٚؿد ىلع  / ْل لك٧ح دؽؿ   ٌفرد

 أكرث.٨٦ كاظؽ ، أك ٦ة يؽؿ ىلع ازنني ٚ ىلع أكرث ْل لك٧ح دؽؿ  /  دمؿ
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 .ذ٠ؿو  ىلع ْل لك٧ح دؽؿ  / ٌذنر

 ."فں"ك ،"ے" ل٤ض٧ٓك،"ا"٤ٮاظؽل/ٌلي٦ةْل /ٍاالـالٌات املذنر األكرث اشخف

 .أ٩ىثىلع  ْل لك٧ح دؽؿ  / مؤُد 

وں"كل٤ض٧ٓ،ل٧٤ٛؿد"ی "ْل//ـالٌات املؤُج األكرث اشخفٍاال "،"ي اں"، "ت   ."ي 

َى  حارض ة  ت ./ ٨٦ خيي

 / ٨٦ يذلك٥ . ٌخلكً

 ال يلٮف ظةرضا . / ٨٦ اغئب

ال٦ذ٬٫ٮ / مصدر ا"اق٥ امذٜ ٦٪٫ األق٧ةء كاألٕٚةؿ ، ٔك

 

ا"/٦سال"ي ، )اإلديةف "آي 

ا"

 

 )اذل٬ةب(."اجي
(ش"فـ آي ا"ش:، ٦سالاملىؽر ك٢ٕٚ امذٜ ٨٦أاق٥  /٬ٮ مشخق ("آےن فاال "،)صةءى  .)صةءو

ي ٬ٮ  /ساٌد  ٨٦ املىؽر. ٍٜ ذى نٍ اق٥ ل٥ ي

سمش )"م٧ف آثةدم" / ال، ٦سة٦ى  إىل يشءو  نكجحو ىلع  دؿ  اق٥ ٬ٮ/ اشً ٌنصٔب

 فاال

 

 .(قةك٨ م٧ف آثةد_آي اد اک رنه
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 )أففال( ابلاب اثلاين : الرصف

 الـ٦ةف ٦ة يٌل /ظير أٝكةـ ا٢ٕٛ٣ ٨٦ 
 _ 4ٌةرع ، امل٢ٕٛ ا٣ك_ 3، ةؿاحلةرض /احل٢ٕٛ ا٣ك_ 2،  ةيامل٢ٕٛ ا٣_ 1

 ٔل  .اجل٢ٕٚ ك_ 6مؿ ، األ٢ٕٚ ك _ 5، كذٞج٢امل ا٢ٕٛ٣ك
 .٢ٕٚ ٦ذٕؽ _٢ٕٚ2 الزـ ،  _ ٧1ة / ، ك٩٬ٮاعف ل٢ٕٛ٤ ٨٦ ظير املٕ ى 

  ة :فائد

أربٓ ٔرشة حيٮم لك درصيٙ  ٨٦ ظير ا٣ٛة٢ٔ ؛ ذلا ٘ري اعدةا٢ٕٛ٣ دذ ٖي يى ًو 
 ٦ة يٌل / ، ك دٛىي٫٤وي٘ح 

 ك مؤ٩سة ،أ -٦2ؾ٠ؿا ،  _ 1/ا٣ٛة٢ٔ إ٦ة يلٮف 
 ٦ذلك٧ة،أك _3ظةرضا ، أك  -2ااجة ،  _ 1/ز٥ لك ٦٪٭٧ة إ٦ة يلٮف

 دمٕة. أك _ ٦2ٛؿدا ،  _ 1/ز٥ لك ٨٦ ٬ؾق اثلالزح إ٦ة يلٮف
ىجط ، كب٭ؾا يي كاتلٞؽيؿ الظرتاـلوي٘ذةف  "ال٤٘ح األرديح"يف ا٥٤ٔ أف ل٤عةرض 

 ٔؽد الىيٖ أربٓ ٔرشة وي٘ح.

 :اياملففو اى
ا/ ٦سال  الـ٨٦ ا٣٘ةثؿ ،٢ٕٚ يؽؿ ىلع كٝٮع ا٢ٕٛ٣ يف ٬ٮ ا راتہ اھت )٬ٮ صةء(،فہ آي 

 

 فہ آي
 /كهل قذح أ٩ٮاع( )اكف يأيت



 قواعد اللغة األردية
11 

 


 

ةی امل -4، ٕيؽابلةی امل_ 3،  ٞؿيتا٣ةی امل_ 2امل٤ُٜ ، ةی امل _ 1
  اتل٧ ي .ةی امل -6،  ظذ٧ةىلاالةی امل_ 5 ،قذ٧ؿار اال
 :ػيقامل اياملففو اى

ً ًٞ ٗري درصيط ثً ٢ٕٚ يؽؿ ىلع كٝٮع ا٢ٕٛ٣ يف ز٨٦ اثؿ ٨٦ ٬ٮ الٮٝخ أك  رصى
 .ك٦ذٕؽ _2الزـ ،  _ 1كهل ٩ٮاعف /، ()ص٤ف"شفہ اھٹیب"ش٦سال/، َٮهل

؛ أل٫٩ حيؽث ٢ؼ ل٧٤ض٭ٮؿ، كأو٢ اليشء ٚي٫ ٦ٕؿٚح ا٣ٛةٔأ٦ة الالزـ ٚال ييرصى  
٦ؾ٠ؿا ، كإذا اكف ا٣ٛة٢ٔ  اكف ا٣ٛة٢ٔ ٦ؾ٠ؿا يلٮف ا٢ٕٛ٣، ٚإذا لك د٘ري بكبج٫

 .٠ٮف ا٣ٛة٢ٔ ٦ٛؿدا أك دمٕة ٬ؾاىلع  ٍف ًٝ هل ، ك مؤ٩سة يلٮف ا٢ٕٛ٣ مؤ٩سة ًكٚٞةن 

تلؾ٠ري كاتلأ٩ير ، ار يف ااملؽ٦٪٫ اتلرصيٙ ل٧٤ض٭ٮؿ، ك ٚؽاا٧ة يأيتأ٦ة املذٕؽم 
كإف ٦ؾ٠ؿا يلٮف ا٢ٕٛ٣ ٦ؾ٠ؿا ، اكف املٕٛٮؿاملٕٛٮؿ، ٚإذاكاإلٚؿاد كاجل٧ٓ ٚي٫ ىلع 

 دمٕة.أك املٕٛٮؿ مؤ٩سة يلٮف ا٢ٕٛ٣ مؤ٩سة، ك١٬ؾا يف ٠ٮف املٕٛٮؿ ٦ٛؿدا اكف

٥ درصيٙ ا٢ٕٛ٣ املذٕؽم إىل ز٥ٌ  كب  ٝك٧ني / يٞي
م ثىي٘ح اجل٧ٓ، ٚ٪ْؿا إىل ا٢ٕٛ٣ املذٕؽك_2ا٢ٕٛ٣ املذٕؽم ثىي٘ح املٛؿد، _ 1
٥ اذلٟ  ك  ٞى  مخكح أٝكةـ /إىل  ملةي امل٤ُٜ حي
٤ٕٮـ امل مذٕؽامل٤ُٜ امل ةيامل٢ٕٛ ا٣_2الزـ ، ال٤ُٜ امل ةيامل٢ٕٛ ا٣ _ 1

٢ٕٛ ا٣ _ 4، املٛؿدض٭ٮؿ ثىي٘ح م املذٕؽامل٤ُٜ امل ةيامل٢ٕٛ ا٣ _3، ثىي٘ح املٛؿد



 قواعد اللغة األردية
12 

 


 

 املذٕؽم٤ُٜ امل ةيامل٢ٕٛ ا٣ _ 5، ٧ٓح اجل٤ٕٮـ ثىي٘امل املذٕؽم٤ُٜ امل ةيامل
 ثىي٘ح اجل٧ٓ .املض٭ٮؿ 
 كاـدة :

، أكال يف اجل٤٧ح ا٣ٛة٢ٔي  ٚيأيت، إذا اكف ا٢ٕٛ٣ الز٦ة  "ال٤٘ح األرديح"ظكت أوٮؿ 
دش ":٦سال ،ز٥ ا٢ٕٛ٣ ، أكال ٚيأيت ا٣ٛة٢ٔي ، كإذااكف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽية، ص٤ف(زيؽ)"اھٹیبزی 

د ےن اخدل وك امرا" /، ٦سالا٢ٕٛ٣ييؾ٠ؿ ، كيف األػري ز٥ املٕٛٮؿ يف ك ، (ا)زيؽ رضب ػةدل"زی 
ا  "/ا٢ٕٛ٣ ٦سال يأيتز٥ ،  دٮًليؽاا٣ٛة٢ٔ ٝج٢ ٕٛٮؿ يأيت امل ثٕي األظيةف د ےن اھکي  ا زی 

 

اھکي

ش.()ا٣ُٕةـ أك٫٤ زيؽ"ےہ

 :ففو املاي املػيق الالزيماىكاـدة ةِاء
ا٢ٕٛ املةي امل٤ُٜ الالزَل أف ٔال٦ح املىؽرا٣ٝةٔؽة ث٪ةء 

 

ٍ "" ي ؼ، ز٥ دأيت ؾى ختي
 "اانھٹ" /، ٦سال "ا"ٍل٧ح٧٤٤ٛؿد املؾ٠ؿٚ، كاتلأ٩ير ظكت ا٣ٛة٢ٔرئال٦ح اتلؾ٠

ا" ىؽر ٦٪٭ة ، كْلٔال٦ح امل ٍخ ٚى ؾً ٚإذا ػي  ،)ٝيةـ(

 

 إذا ، ز٥ "اھٹ"ثٞيخ  "ي
ي
 ٍخ ٛى يٍ ًً أ

 . )ٝةـ("شااھٹ" ، ٚأوجعخ"ا"ٔال٦ح املٛؿد املؾ٠ؿ 

٢ي كا٣ٕال٦ح ا٣يت   ٧ى ٍٕ يٍكذى ، كل٧٤ٛؿد  )ٝةمٮا( "اےھٹ" /، ٦سالے" "ؿ ْلل٤ض٧ٓ املؾ٠ ت
ش"ش/٦سال"ںی" ، كل٤ض٧ٓ املؤ٩ر )ٝة٦ٍخ( "ىھٹا"ش/٦سال"ی" املؤ٩ر 

 

ھ

(، ز٥ "شاٹ ٨٧ٍى )قي
ةؼ ٧ًري ل٤ٛة٢ٔ يف ثؽايح   ٨٦ اتلرصيٙ . ًل  قيذضى اللك٧ح ٧٠ة يٌي
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 احلاصو:
شااھٹ "ش:٦سالاتلؾ٠ري كاتلأ٩ير ، ويٖ ثإرٚةؽ ٔال٦ةتأربٓ يف الٮ٤٬ح األكىل ديىةغ 

ش 
 

ھ

("اےھٹ ، اىھٹ ، اٹ ٨٧ٍى ٧ًري د٤ٟ الىيٖ ثؽايح يف  ٌةؼ، ز٥ يي )ٝةـ ، ٝةمٮا ، ٝة٦ٍخ ، قي
 .ذ٢٧ اتلرصيٙ ، كييىجط ٔؽد الىيٖ أربٓ ٔرشة وي٘حيلا٣ٛة٢ٔ ظىت 

أف ثيةف ال٧ٌةاؿ قيأيت يف "اجلعٮ" يف ثةب أٝكةـ املٕؿٚح ، كأكذيف ٬٪ة ا٥٤ٔ 
 ـ /ثؾ٠ؿ ٧ًري ا٣ٛة٢ٔ ل٢ٕٛ٤ الالز

 

شمہشںیمشآپشمتشوتشفہشریمض

 حن٨ أ٩ة أ٩خ / أ٩ذ٥ أ٩ذ٥ أ٩خ ٬ٮ ال٧ٌري
دمٓ / ٦ٛؿد الىيٖ

 اات
دمٓ  ظةرض٦ٛؿد

 ظةرض
ك دمٓ  ٦ٛؿد
 (لالظرتاـظةرض)

كاظؽ 
 ٦ذلك٥

دمٓ 
 ٦ذلك٥

 

  كاـده : 
ًؾٍٚخ  أال٦ح املىؽر إف ثٌف ظؿؼ ا٤ٕ٣ح ثٕؽ أف ػي

 

 ، ز٥ ٔال٦ح"ی" ٌةؼ ٚذي ، "" ي
ا   /٦٨٦سال ،٩يركاتلأاتلؾ٠ري املؾ٠ؿ يف ويٖ اجل٧ٓ  ""ی   ٨ٔثؽال "ء" ز٥ دأيت،  " آي ا "  شآي 

ا:ش/ ٨٦ة، ٦سال٧٭يلكملؤ٩ر كا

 

 اؿ(آي

 

شش)إپ ش/، ك٨٦)صةءىٍت(فـ آىئ "  "،  )صةء("آي افـ "ش
ا

 

اؾ ("فـ وسي ا "شش)٩ٮـ(وسي

 

ـ وسىئ  "، )ي ش.)٩ة٦ٍخ("ف
 :فائدة

اش٦٨٦سال/ ، ػالؼ ا٣ٞةٔؽةديرص ؼ درصيٛةت  حى ٧  ثى  ٫ا٥٤ٔ أ٩ شفـ "شش)ذ٬ةب(اجي 
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ا""، ك٨٦ )ذ٬ت("ایگ

 

 اتلرصيٛةت ٚي٧ة يٌل/،  ش)وةر(شوہا)وريكرة(  وہي
ٖ الىي اتلرصيٙ اتلرصيٙ اتلرصيٙ اتلرصيٙ
شفہ وسي اششفہ ایگشفہ آي اشفہ ااھٹ

٦ؾ٠ؿ ٦ٛؿد
 اات

 === ٩ةـ ذ٬ت صةء ٝةـ
شفہ وسےئشفہ ےئگشفہ آےئشفہ اےھٹ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات
 === ٩ةمٮا اذ٬جٮ صةءكا ٝةمٮا
شوت وسي اششوت ایگشوت آي اشوت ااھٹ

٦ؾ٠ؿ  ٦ٛؿد
 ظةرض

 === خى ٧ٍ ٩ً  ذ٬جخى  خى بٍ صً  ٝي٧خى 
شمت وسےئشمت ےئگشمت آےئشمت اےھٹ

دمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

 === ٧٩ذ٥ ذ٬جذ٥ ٥صبذ ٧ٝذ٥
شآپ وسےئشآپ ےئگشآپ آےئشآپ اےھٹ

ك دمٓ ٦ٛؿد
 ٦ؾ٠ؿظةرض

 === ٧٩ذ٥ خى /٧ٍ ٩ً  ذ٬جخى / ذ٬جذ٥ صبخى / صبذ٥ ٧ٝخى /٧ٝذ٥
شںیم وسي اششںیم ایگشںیم آي اشںیم ااھٹ

٦ؾ٠ؿ  ٦ٛؿد
 ٦ذلك٥

 === خي ٧ٍ ٩ً  خي جٍ ٬ى ذى  خي بٍ صً  خي ٧ٍ قي 
شمہ وسےئشمہ ےئگشمہ آےئشمہ اےھٹ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥
 === ٧٩٪ة ذ٬ج٪ة صب٪ة ٧ٝ٪ة
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شفہ وسىئشفہ یئگشفہ آىئشفہ اىھٹ
مؤ٩ر  ٦ٛؿد

 اات
 === ٩ة٦ٍخ  ذ٬جٍخ  صةءٍت  ٝة٦ٍخ 
شفہ وسںیئشفہ ںیئگشآںیئفہ شفہ اںیھٹ

دمٓ مؤ٩ر 
 اات

 ٍ٧  === ٨ى ٧ٍ ٩ً  ٍبى ٬ى ذى  ٍئى صً  ٨ى قي
شوت وسىئشوت یئگشوتآىئشوت اىھٹ

مؤ٩ر  ٦ٛؿد
 ظةرض

 === ًخ ٧ٍ ٩ً  ًخ جٍ ٬ى ذى  ًخ بٍ صً  ًخ ٧ٍ قي 
شمت وسںیئشمت ںیئگشمت آںیئشمت اںیھٹ

دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

 === تي  ٧ٍ ٩ً  تي  جٍ ٬ى ذى  تي  بٍ صً  تي  ٧ٍ قي 
شآپ وسںیئشآپ ںیئگشآپ آںیئشآپ اںیھٹ

ك دمٓ ٦ٛؿد
 مؤ٩ر ظةرض

 === ٧٩ًخ /٧٩تي   ذ٬جًخ / ذ٬جتي   صبتي  صبًخ / ٧ًٝخ /٧ٝتي  
شںیم وسىئشںیم یئگشںیم آىئشںیم اىھٹ

مؤ٩ر ٦ٛؿد
 ٦ذلك٥

 === خي ٧ٍ ٩ً  خي جٍ ٬ى ذى  خي بٍ صً  خي ٧ٍ قي 
شمہ وسںیئشمہ ںیئگشمہ آںیئشمہ اںیھٹ

دمٓ مؤ٩ر 
 ٦ذلك٥

 === ٧٩٪ة ذ٬ج٪ة صب٪ة ٧ٝ٪ة
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 :  ففو املِيفاىكاـدة ةِاء
ٓ لك٧ح  ويةغ َؿيٞح  اجل٤٧ح ٝج٢ ا٢ٕٛ٣ . يف(ال)"ںیہن" ا٢ٕٛ٣ امل٪يف أ٫٩ دًٮ

 الىيٖ دؿدمح اتلرصيٙ
شفہ ںیہن ااھٹ

 كاظؽ ٦ؾ٠ؿ اات ٦ة ٝةـ / ل٥ ي٥ٞ
شفہ ںیہن اےھٹ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ٦ة ٝةمٮا
شوت ںیہن ااھٹ

 كاظؽ ٦ؾ٠ؿ ظةرض خى ٧ٍ ٦ة قي 
شمت ںیہن اےھٹ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٦ة ٧ٝذ٥
شآپ ںیہن اےھٹ

٧ٍذي٥ٍ  خى ٧ٍ ٦ة قي   كاظؽ كدمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض /قي
شںیم ںیہن ااھٹ

 كاظؽ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ خى ٧ٍ قي ٦ة 
شمہ ںیہن اےھٹ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٦ة ٧ٝ٪ة
شفہ ںیہن اىھٹ

 كاظؽ مؤ٩ر اات ٦ة ٝة٦ٍخ 
شفہ ںیہن اںیھٹ

 دمٓ مؤ٩ر اات ٨ى ٧ٍ ٦ة قي 
شوت ںیہن اىھٹ

 كاظؽ مؤ٩ر ظةرض ًخ ٧ٍ ٦ة قي 
شمت ںیہن اںیھٹ

 دمٓ مؤ٩ر ظةرض تي  ٧ٍ ٦ة قي 
شآپ ںیہن اںیھٹ

٧ٍتي   ًخ ٧ٍ ٦ة قي   كاظؽ كدمٓ مؤ٩ر ظةرض /قي
شںیم ںیہن اىھٹ

 كاظؽ مؤ٩ر ٦ذلك٥ خى ٧ٍ قي ٦ة 
شمہ ںیہن اںیھٹ

 دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ ة٪ى ٧ٍ ٦ة قي 
 

 فرد:يغث املففو املاي املػيق املخفدي ةصاىء غريلث ةِا
 ثٕؽ ظؾؼ ٔال٦ح  ٫ي٘ح املٛؿد أ٢ٕٛ٩ املةي امل٤ُٜ املذٕؽم ثىا٣ء َؿيٞح ث٪ة



 قواعد اللغة األردية
17 

 


 

ا "املىؽر

 

ٓدي  " ي املؤ٩ر ، ز٥ يف ثؽايح اجل٤٧ح  يف ويٖ "ی"املؾ٠ؿ ، ك  يف ويٖ "ا"ًٮ
اد ٔال٦ح ا٣ٛة٢ٌٔى دي   أك ثٕؽ ، ثٕؽ ا٣ٛة٢ٔ  "ےن"كْل  ،ةؼ ا٣ٛة٢ٔ أك ٧ًريق ، ز٥ دـي

ا/ ٨٦ ٧ًريق ، ٦سال

 

ثػ رضب )"اس ےن امری "شكش،رضب(٬ٮ) "اس ےن امرا "ششرضب()امري
 .ا٣ٕىة(

 

 ٧ًري
وں ےن اس ےن

 

شان

 
 ےن آپ ےن مت ےن وت ےن

 
م ےن يم

 ه

 حن٨ أ٩ة / أ٩ذ٥  أ٩خى  أ٩ذ٥ أ٩خى  ٥٬ ٬ٮ ال٧ٌري
 ٦ٛؿد الىيٖ

 اات
دمٓ 
 اات

 ٦ٛؿد
 ظةرض

دمٓ 
 ظةرض

كدمٓ ٦ٛؿد 
 ظةرض

دمٓ  ٦ذلك٦٥ٛؿد
 ٦ذلك٥

 

 اـدة :ك
يف اتلرصيٙ ٭٧ةعي ًب ٮى  كص٭ني ٧٠ة ٩ي يأيت ٧ًرياملٕٛٮؿ ىلع "ح األرديحال٤٘"يف 

ؽ  ،اآليت ا اےس اس ےن"/ املٕٛٮؿ ، ٦سالإذا صةء ٧ًريدك٦ة  أ٦ة ا٢ٕٛ٣ ٚإ٫٩ ييٮىظ  ش"دكي 

 ، فى كإذا اكف املٕٛٮؿ اق٥ اإلمةرة،  )٬ٮ رآق(
ٍ
ة ، اجل٧ٓ ق٥ اإلمةر ثة٢ٕٛ٣ ظكت اتى ييأ

ا فـ  اس ےن"ش/ال، ٦سل٤ض٧ٓ ، كاملٛؿد ل٧٤ٛؿد ےفـ  اس ےن" ،كرآق(٬ٮ)،  "دكي 
ه
ك

 

ي

ش. رآ٥٬(٥٬ )"د
ش

 ٧ًري
شمہ وكشھجم وكشآپ وكشمت وكشھجت وكشُاؿ وكشُاس وك

 /  أ٩خى  أ٩ذ٥ أ٩خى  ٥٬ ٬ٮ ال٧ٌري
 أ٩ذ٥

 حن٨ أ٩ة

 ٧ًري
شںیمہشےھجمشآپ ےسشںیہمتشےھجتشُاںیہنشُاےس
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 /  أ٩خى  أ٩ذ٥ أ٩خى  ٥٬ ٬ٮ ال٧ٌري
 أ٩ذ٥

 حن٨ أ٩ة

 
 الىيٖ

 ٦ٛؿد
 اات

دمٓ 
 اات

 
 ظةرض٦ٛؿد 

دمٓ 
 ظةرض

 ٦ٛؿد
كدمٓ 
 ظةرض

 
 ٦ذلك٦٥ٛؿد 

دمٓ 
 ٦ذلك٥

 كاـدة :
ٔى   د ےن اخدل وك امرا"/ ، ٦سال"وك"إحل٫ لك٧ح  ةؼي ٌى ة دي ٧ن ٤ى إذا اكف املٕٛٮال  )رضب زيؽ "زی 

ٔى اكف املٕٛٮؿ ازنني، ككًلؾلٟ إذا ،  ػةدلا( ةؼ إىل ٌى ذي ، ٚ ٧ةن ٤ى أظؽ٧٬ة يلٮف 
ٕى ا" املٕٛٮؿً  د ےن اخدل وك "ش/، ٦سال"٠ٮ"لك٧ح  "٥ً ٤ى ٣ رزی 

ھ
 

 

 اخدل ےن "ش،)٥ُ٣ زيؽ ػةدلا(ش"امرا ت

 .ثة٣ٕىة( )رضب ػةدل مةةش"ی امریركبی وك ڑكل
ةؼ إىل املٕٛٮؿ لك٭ة  ةن أٔال٦دلٮف  كاملٛةٔي٢، د املٕٛٮؿ ؽ  ٕى كإذا تى  األػري دٌي

د ، رمع افر ادمح"شأيٌة ، ٦سال/"٠ٮ"٣ْٛح  ر وك اخدل ےن زی 

ھ
 

 

٧ؿى ، زيؽػةدل )٥ُ٣ "امرات ا، ٔك
ش.(كأمحؽى 

 /كاـدة
أػؿ ظكت  اتلؾ٠ري كاتلأ٩ير إىل ا٢ٕٛ٣ ٔال٦حي  ةؼي ٌى ذي فى  ،املٕٛٮؿ دى ؽ  ٕى إذا تى  

 افر ىزبی اهاىئاخدل ےن وگ"ش، ٦سال/املٛةٔي٢

 
ي

(ش"ش اخدل ےن "شش،)أك٢ ػةدل حل٧ة كػرضكاتو

 اهاي اوگىزبی افر 

 
ي

ش(.حل٧ة ك ػرضكاتو  ػةدل أك٢)ش"ش

 / كاـدة
ٔى املٕٛٮؿ إذ ؿ ا٢ٕٛ٣ أثؽا٧ن ٤ى ا اكف   ٠ ٤ى٥ي اكف  فٍ إً كى  ة ييؾى ٕى شاخدل ےن "ش/املؿأة ، ٦سال اق٥ى ا٣
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 ش

 

ٓى يف اجل٤٧ح  ٗري ا٥٤ٕ٣ ، ككٝٓاملؤ٩ر كإذا اكف ،  (رٝيحى )رضب ػةدله "وك امراشرق  مٮٝ
٩ ر ا٢ٕٛ٣ أثؽا ، ٦سالا٣ٕٛٮؿ  دل ےناخ"ش، (أمحؽ ٝؿأ ٠ذةثة)ش"ىهادمح ےن اتكب ڑپ"/ ، ٚيؤى

اش ش.(ظِٛ ػةدل درقة)"قبس ي اد ك 

  /كاـدة 
 اكف ٦ذٕؽية ثىي٘حييٮىٌظؽ ا٢ٕٛ٣ أثؽا ،كإذا،ي٘ح املٛؿد ثى إذا اكف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽيةن 

 ٍ ےن شاسشش"،  )٬ٮ ٝؿأء ال١ذةب(ش"ىهےن اتكب ڑپشاس "ش:٧ة ، ٦سالااد ا٢ٕٛ٣ي  ٓي ٧ى اجل٧ٓ جيي
  

 

ںڑپاتكب
 
هى

ش.)ٝؿأ ٠ذجة("
ششفائدة :

ٍٕ ز٧ح إٔٚةؿ  يٍكذى ٢ي ت ا / ٨٦، ٦سالػالؼ ا٣ٞيةس ٧ى

 

(شركي اش ")٢ٕٚه ش.()٢ٕٚى "ك 

 اتلرصيف :
 

 الىيٖ اتلرصيٙ اتلرصيٙ
شاس ےن امرا

 ٦ؾ٠ؿ اات٦ٛؿد  رضب
شاوہنں ےن امرا

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات رضبٮا
شوت ےن امرا

ى   ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٦ٛؿد خى بٍ رضى
شمت ےن امرا

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض رضبذ٥
شآپ ےن امرا

 ؾ٠ؿظةرضكدمٓ ٦ ٦ٛؿد رضبخى / رضبذ٥
شںیم ےن امرا

ى   كاظؽ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ خي بٍ رضى
شمہ ےن امرا

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ رضب٪ة
شاس ےن امری

ى   مؤ٩ر اات ٦ٛؿد ٍخ بى رضى
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شاوہنں ےن امری
ى   دمٓ مؤ٩ر اات ب٨ٍى رضى

شوت ےن امری
ى   مؤ٩ر ظةرض ٦ٛؿد ًخ بٍ رضى

شمت ےن امری
ى   دمٓ مؤ٩ر ظةرض تي  بٍ رضى

شآپ ےن امری
ى  بٍتي   ًخ بٍ رضى ى  كدمٓ مؤ٩ر ظةرض ٦ٛؿد /رضى

شںیم ےن امری
ى   مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٦ٛؿد خي بٍ رضى

شمہ ےن امری
ى   دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٪ةبٍ رضى

 

 ففو املاي املػيق املخفدي املشٓٔل ةصيغث املفرد :اى
 ٢ٕٛ املةي املذٕؽم املض٭ٮؿ ا٣ث٪ةء ٝةٔؽة 

ى
ا"ٔال٦ح املىؽر ظؾًؼ ثٕؽى  ف  أ

 

 "ي
ةؼ   ل٧٤ؾ٠ؿ، ا٢ٕٛ٣ املض٭ٮؿ  ةؼ ٔال٦حي ٌى ، ز٥ دي "ی"ملؤ٩ر كإىل ا،"ا"ملؾ٠ؿإىل ادٌي
ا" ٓ يف ثؽايح اجل٤٧ح ٧ًري ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ، ٦سال ٨٦"یئگ" ، كل٧٤ؤ٩ر "گ  ا /، كديًٮ ششامري 
ا " ًب("اےس امرا گ  بٍخ("یئگ اےس امری "یئگ"  ك،)٬ٮ رضي ً ش.)ْل رضي

دداےس ": ٦سال، ة٢ٕٛ٣ث ملٕٛٮؿٜ اكأ٩خ ديٍؿًٚ اتلرصيٙ  كاٝؿأ إف مبخى 

ھ  

را امای

ا ً "گ  شش"، ب ثة٣ٕىة()رضي
 

 

ٍَ )ش"یئگىل امری وگشاٹ
ي
 .(٤ٔي٫ الؿوةوح ٍخ ٞى ٤ً أ

 

 الىيٖ اتلرصيٙ اتلرصيٙ
شاس ےن امرے

ى   ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ اات ٭٥برضى
شاوہنں ےن امرے

ى   دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ٥٬بٮرضى
شوت ےن امرے

ى   ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٭٥بذى رضى
شمت ےن امرے

ى   دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض بذ٧ٮ٥٬رضى
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شآپ ےن امرے
 كاظؽ كدمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض ٮ٥٬/ رضبذ٧ ٭٥بذى رض

شںیم ےن امرے
ى   ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٭٥بذي رضى

شمہ ےن امرے
ى   دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٥٬ب٪ةرضى

شاس ےن امرںی
ى   ٦ٛؿد مؤ٩ر اات ٭٥ذٍ بى رضى

شاوہنں ےن امرںی
ى   دمٓ مؤ٩ر اات ٭٥بٍ٪ى رضى

شوت ےن امرںی
ى   ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض ٭٨  بذً رضى

شمت ےن امرںی
ى   دمٓ مؤ٩ر ظةرض ٭٨  بتي٪  رضى

شآپ ےن امرںی
ى   ٦ٛؿد كدمٓ مؤ٩ر ظةرض ٭٨  بذً رضى

شںیم ےن امرںی
ى   ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٭٨  بذي رضى

شمہ ےن امرںی
ى   دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٨٬  ب٪ةرضى

 

 ففو املاي املػيق املخفدي املشٓٔل ةصيغث اجلٍؿ :اى
 ثٕؽ ظؾًؼ  أف   ٢ٕٛ املةي امل٤ُٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح اجل٧ٓا٣َؿيٞح ث٪ةء 
ا"ٔال٦ح املىؽر

 

ةؼ  "ي ةؼ ٔال٦ح ٌى ، ز٥ دي "ی"ملؤ٩رإىل ا، ك"ے"ملؾ٠ؿإىل ادٌي
ٓ يف ثؽايح اجل٤٧ح "ںیئگ "، كل٧٤ؤ٩ر""ےئگ٧٤٤ؾ٠ؿ، ٚا٢ٕٛ٣ املض٭ٮؿ  ، ز٥ ديًٮ

ا /٨٦، ٦سالأٔالق ؿى ٠ً ٧٠ة  ذي ٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٧ًري ًب ثےئگاےس امرے "ششامري  ششاجلٕةؿ(ػ ")رضي

ًب ث"شںیئگ یاےس امرش" ش.ا٣ٕىة( _ػ )رضي
دداےس ": ، ٦سال ة٢ٕٛ٣ث ملٕٛٮؿكأ٩خ ديٍؿٜٚ اكاٝؿأ إف مبخ اتلرصيٙ 

ھ  

ےامرے ی

ًب ث"گ ش ٤ًٍٞخ ٤ٔي٫ الؿوةوةت("ںیئگںاىلں امری وگاےس"، ا٣ٕىة(ػ )رضي ٍَ  .)أي



 قواعد اللغة األردية
22 

 


 

 مالحؾث :
 كًلإمةرة إىل املٕٛٮؿ اجل٧ٓ ث٧ة أف ٢ٕٚ "رضب" يذٕؽل إىل املٕٛٮؿ ثػ "ب" ، 

ًب ث٭ة.٩يؿصٓ ٧ًري املٛؿ  د املؤ٩ر ظكت ا٣ٞةٔؽة ، ٚ٪ٞٮؿ / رضي
 الىيٖ اتلرصيٙ اتلرصيٙ
شاےس امرے ےئگ

ًبى   ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ اات ٭ةث رضي
شاںیہن امرے ےئگ

بٮ ً  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ٭ةاثرضي
شےھجت امرے ےئگ

بخى  ً  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٭ةث رضي
شںیہمت امرے ےئگ

بذ٥ ث ً  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٭ةرضي
شآپ وك امرے ےئگ

بخى  ً بذ٥/   رضي ً  كاظؽ كدمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض ٭ةث رضي
شےھجم امرے ےئگ

بخي  ً  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٭ةث رضي
شںیمہ امرے ےئگ

بٍ٪ىة ً  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٭ةثرضي
شاےس امری ںیئگ

بىٍخ  ً  ٦ٛؿد مؤ٩ر اات ٭ةث رضي
شاںیہن امری ںیئگ

ب٨ٍى  ً  دمٓ مؤ٩ر اات ٭ةث رضي
شےھجت امری ںیئگ

بٍ  ً  ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض ٭ةث ًخ رضي
شری ںیئگںیہمت ام

بتي   ً ةث رضي  دمٓ مؤ٩ر ظةرض ٭ى
شآپ وك امری ںیئگ

بًٍخ  ً ةث رضي  ٦ٛؿد كدمٓ مؤ٩ر ظةرض ٭ى
شےھجم امری ںیئگ

بٍ  ً  ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٭ةث خي رضي
شںیمہ امری ںیئگ

بٍ  ً ةث ٪ةرضي  دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٭ى
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 املاي اىلريب ففو اى

  /فريفاتل
 لف(، كل٧٤ةي ةص٬ٮ)"فہ اھٹیبےہ" :٦سال ،ٞؿيتا٣ةف ا٣٘ةثؿـ٦الىلع  يؽؿ٬ٮ ٢ٕٚ   

 .٩ٛك٭ةا٣ٞؿيت مخكح أٝكةـ 
 كاـدة ةِاء املاي اىلريب: 

  يف
ى
"ےہ، ںیہ ا٣ٛة٢ٔ اللك٧ةت اتلةحلح /  ظكت ةؼٌى ويٖ املةي امل٤ُٜ يي  ٞةًب ٍٔ أ

شےہااھٹ  "ش)ٝيةـ( اانھٹ /٨٦، ٦سال "شافر وہں ٨٦  األمؿي ٌط ، ٧٠ة قيذ  ش(ٝةـ٬ٮ )"
 ح.اتلرصيٛةت اآلدي

 ائدة :ف
ي  ش"وہ"  كش،ل٤ض٧ٓ ا٣٘ةات"ںیہ"  ك ،  ل٧٤ٛؿد ا٣٘ةات كاحلةرض"ےہ"   لك٧ح ـي ؽى ؼٍ ذى كٍ ت

٬ؾا ا٣ٛؿؽ  ِي الظى كيي شش، ل٧٤ذلك٥ قٮاء اكف ٦ٛؿدا أك دمٕة"وہں"  ل٤ض٧ٓ احلةرض، ك
 ٚيي ،اكف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽية إذا ، أ٦ة ا اكف ا٢ٕٛ٣ الز٦ةإذ

ٍ
٢ي ل٧٤ٛؿد ، ك "ےہ"  ش ثػيتى أ ٧ٍٕى يٍكذى  ي

ش.دك٦ة ل٤ض٧ٓ "ںیہ"ش٧حلك

 كاـدة :
ش"لك٧ح ٤ٍخ ٧ً ٍٕ ذي اقٍ إذا   

 
ش"ش٨٧ٚ ٔال٦ح اجل٧ٓ ل٧٤ؤ٩ر، "ہ ش".ں"ٔال٦ح تكٍٞ"ي 
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 اتلرصيفات:
 

ٞؿيت ا٣ ةيامل
 الزـال

ٞؿيت ا٣ ةيامل
٤ٕٮـ امل مذٕؽامل

 ثىي٘ح املٛؿد

 ٞؿيتا٣ ةيامل
 مذٕؽامل

ثىي٘ح  ض٭ٮؿامل
 املٛؿد

ا٣ٞؿيت  ةيامل
٤ٕٮـ امل املذٕؽم

 جل٧ٓثىي٘ح ا

 ا٣ٞؿيت ةيامل
 املض٭ٮؿ مذٕؽامل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ

اشاےس امرا اس ےن امرا ےہ فـ ااھٹ ےہ شےےن امراس   ےہگ   
 

شےگ شاےس امر ہ  
 

  ہ
ًب رضب٬ٮ ٝةـ٬ٮ بٮا  ٭٥رضبى  رضي ً  ٭ةث رضي

ش  
 

ـ اےھٹ ہ و ف

 

ش ےن امرا ےہں ان
 

 

اامراشاٹ و  ےہگ 

 

ش ےہےےن امرں ان
 

 

شےگ شامر اٹ  
 

  ہ
ً  رضبٮا ٝةمٮا٥٬  ى  ٮابى رضي ً   ٮ٥٬بي رضى  ث٭ةٮابي رضي

اشامراےھجت ےن امرا ےہشوت وت ااھٹ ےہ شےگ شامرےھجت ےہےوتےن امر  ےہگ   
 

  ہ
ى  أ٩خ ٧ٝخى  بٍ   خى بٍ رضى ً بٍ  خى رضي ى بٍخى  ٭٥ذى رضى ً  ث٭ةرضي
شںیہمت امرے ےئگ ںیہشںیہ مت ےن امرےشںیہمت امرا ایگ ےہشمت ےن امرا ےہشمت اےھٹ وہ

ى  أ٩ذ٥ ٧ٝذ٥ ً   ٥ذي بٍ رضى بذ ٥بٍذرضي ى بذي٥  ٮ٧٥٬رضى ً  ث٭ةرضي
پ آ /وہ اےھٹپ آ

ش  
 

 اےھٹ ہ
اوك امرا پآ ےن امرا ےہ پآ شے امرےنپآ  ےہگ   

 

شےگ شامرپ وكآ ہ  
 

  ہ

أ٩ذ٥ /  ٧ٝخى أ٩خى 
 ٥ٍ ذي ٧ٍ قي 

بٍ  بذي٥/ خى رضى ى ً  رضى بذ٥ خى بٍ رضي ً بٍ   / رضي ى /  ٭٥ذى رضى
بذ٧   ٮ٥٬رضى

بٍ  ً ً رضي  ث٭ةذ٥ بخى /رضي

ش
 
ش ںوہ ااھٹ يم

 
اشامرا ےھجم ےن امرا ےہ يم ش  ےہگ 

 
شےامر يم  

 

شےگ شامرےھجم ہ  
 

  ہ
٧ٍخي  بٍ  أ٩ة قي ى بٍ  خي رضى ً ى  خي رضي بٍ  ذي٭٥بٍ رضى ً  ث٭ةخي رضي

شمہ  
 

ش  ےن امرا ےہمہ  اےھٹ ہ
 
 

اشامراشہ شےےنامر مہ  ےہگ   
 

ش ہ
 
 

شگ شامرے ہ  
 

  ہ
٧ٍ٪ىة بٍ  حن٨ قي ى بٍ  ٪ىةرضى ً ى  ٪ىةرضي ب٪ىة ٥٬٪ةبٍ رضى ً  ث٭ةرضي
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شاےس امری یئگ ںیہشاس ےن امری ںیہشامری یئگ ےہاےس شاس ےن امری ےہشفہ اىھٹ ےہ

ٍخ  بىٍخ  ْل ٝة٦ى ى بىخ رضى ى  ث٭ة ْل رضي ً  ٭٨  بىذٍ رضى  ج٭ةبىتٍ رضى
ش  
 

ـ اىھٹ ہ ش ےن امری ےہں اوہن ف
 

 

شں اوہن  ےہیئگامری شان  
 

ش ےن امری ہ
 

 

شیئگامری شان  
 

  ہ
٨٧ٍى  ب٨ٍى  ٨٬  قي ى ً  ْل رضى بٍ٪ىة ث٭ة بىٍخ رضي ى ب٨ى  ٨٬  رضى ً  ث٭ةرضي

شںیہمت امری یئگ ںیہشمت ےن امری ںیہشںیہمت امری یئگ ےہشمت ےن امری ےہشاىھٹ وہمت 

ى  ًخ ٧ٍ قي أ٩ًخ  بًخ  ًخ بٍ رضى ً بٍذً  ٭ةث أ٩ًخ رضي ى بتي   ٭٨  رضى ً  ٭ةث أ٩تي  رضي
ش  ےہیئگامری ےھجت ےن امری ےہشمت ےہمت اىھٹ   

 

شیئگامری ےھجت وتےن امری ہ  
 

  ہ
بتي   قي٧ٍتي  أ٩تي   ى بًخ  أ٩ًٍخ  رضى ً بٍذً  ٭ةث رضي ى بًخ ث ٭٨  رضى ً  ٭ةرضي

پ آ /شوہ اىھٹپ آ

ش  
 

 اىھٹ ہ
ش  ےہیئگآپ وكامری  ےن امری ےہپ آ  

 

ش یئگآپ وكامری  آپ ےن امری ہ  
 

 ہ

٧ٍتي   ٧ًٍخ /قي بًٍخ / قي ى بٍتي  رضى ى بًخ   رضى ً بٍتي   رضي ً رضي
 ٭ةث

بٍذً   ى /  ٭٨  رضى
  ٨ بٍ٪ى٭ي ى  رضى

بًٍخ / ً بتي  رضي ً  ٭ةث رضي

ش
 
ش وہںىھٹ ا يم

 
ش  ےہیئگامری ےھجم ےن امری ےہ يم

 
ش يم  

 

ش یئگامری ےھجم ےن امری ہ  
 

 ہ
٧ٍخي أ٩ة  بخي  قي ى بخي  رضى ً بذي٭٨   ٭ةث أ٩ة رضي بٍخي  رضى ً  ٭ةثرضي

شںیمہ امری یئگ ںیہشمہ ےن امری ںیہشںیمہ امری یئگ ےہشمہ ےن امری ےہشمہ اىھٹ ںیہ

٧ٍ٪ىةحن٨  ب٪ىة قي ى ب٪ىة رضى ً بٍ٪ىة ٨٬  رضب٪ة ٭ةث حن٨ رضي ً  ٭ةث رضي
 
 املاي ابلفيد

 :اتلفريف
مخكح  ةكهل ، ()اكف ٝةـ "فہ اھٹیباھت" /يؽؿ ىلع ز٨٦ اثؿ قعيٜ، ٦سال٢ٕٚ ٬ٮ
 .٩ٛك٭ةأٝكةـ 
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 / كاـدة ةِاء اىففو املاي ابلفيد
 ٓ ٢ٕٛ املةي امل٤ُٜ اللك٧ةت اتلةحلح ظكت إٚؿاد ا٣ٛة٢ٔ ا٣يف ثؽايح ديًٮ

 .()اكف ٝةـ""  فہ ااھٹاھتش)ٝةـ(فہ ااھٹ ےہشش/٦سال٨٦، "ش" افر"ںیھت"اھت" ،"ےھت"،"یھت  /كدم٫ٕ

 فائدة :
،  ل٧٤ٛؿد املؤ٩ر"یھت"ك ل٤ض٧ٓ املؾ٠ؿ ،"ےھت"شل٧٤ٛؿد املؾ٠ؿ، كدأيت ش"اھت" لك٧ح 

 ل٤ض٧ٓ املؤ٩ر.ش""ںیھتف
 اتلرصيف : 

 

ٕيؽ ابل ةيامل
 الزـال

ٕيؽ ابل ةيامل
٤ٕٮـ امل مذٕؽامل

 ثىي٘ح املٛؿد

ٕيؽ ابل ةيامل
ض٭ٮؿ امل مذٕؽامل

 ثىي٘ح املٛؿد

ٕيؽ ابل ةيامل
٤ٕٮـ امل مذٕؽامل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ

ٕيؽ ابل ةيامل
ض٭ٮؿ امل مذٕؽامل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ
شاےس امرے ےئگ ےھتشاس ےن امرے ےھتشاےس امرا ایگ اھتشاس ےن امرا اھتشفہ ااھٹ اھت

ًبى  اكف رضب اكف ٝةـ ًب ث٭ة اكف رضب٭٥ اكف رضي  اكف رضي
شاںیہن امرے ےئگ ےھتشاوہنں ےنامرےےھتشاںیہن امرا ایگ اھتشاوہنں ےن امرا اھتشفہ اےھٹ ےھت

بٮا اك٩ٮا رضبٮا اك٩ٮا ٝةمٮا ً بٮا ث٭ة اك٩ٮا رضبٮ٥٬ اك٩ٮا رضي ً  اك٩ٮا رضي
شےھجت امرے ےئگ ےھتشوت ےن امرے ےھتشےھجت امرا ایگ اھتشوت ےن امرا اھتشوت ااھٹ اھت

ى  ٠٪خى ٧ٝخى  ً  خى بٍ ٠٪خى رضى بذى٭٥ بخى ٠٪خى رضي ى بخى ث٭ة ٠٪خى رضى ً  ٠٪خى رضي
شمت ےن امرے ےھتشںیہمت امرا ایگ اھتشمت ےن امرا اھتشمت اےھٹ ےھت

شںیہمت امرے ےئگ ےھت

ى  ٠٪ذ٥ ٧ٝذ٥ بذ٥ ٥ذي بٍ ٠٪ذ٥ رضى ً بذ٧ٮ ٠٪ذ٥ رضي ى بذ٥ ث٭ة ٠٥٬٪ذ٥ رضى ً  ٠٪ذ٥ رضي
شآپ ےن امرے ےھتشآپ وك امرا ایگ اھتشآپ ےن امرا اھتشآپ اےھٹ ےھت

شوك امرے ےئگ ےھتآپ 
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ى  ٠٪خى ٧ٝخى  بخى  بخى ٠٪خى رضى ً بذ٭٥ ٠٪خى رضي ى بخى ث٭ة٠٪خى  ٠٪خى رضى ً  رضي
شےھجم امرے ےئگ ےھتشںیم ےن امرے ےھتشےھجم امرا ایگ اھتشںیم ےن امرا اھتشںیم ااھٹ اھت

ى  ٠٪خي ٧ٝخي  بخي  خي بٍ ٠٪خي رضى ً بذي٭٥ ٠٪خي رضي ى بخي ث٭ة ٠٪خي  رضى ً  ٠٪خي رضي
شےئگ ےھتںیمہ امرےشمہ ےن امرے ےھتشںیمہ امرا ایگ اھتشامرا اھتمہ ےن شمہ اےھٹ ےھت

ى  ٠٪ة ٧ٝ٪ة بٍ  ٪ةب٠٪ة رضى ً بٍ  ٪ىة٠٪ةرضي ى بٍ  ة٥٬٪ى ٠٪ة رضى ً  ة ث٭ة٪ى ٠٪ة رضي
شاےس امری یئگ ںیھتشاس ےن امری ںیھتشاےس امری یئگ یھتشاس ےن امری یھتشفہ اىھٹ یھت

ى  ٍخ ة٦ى ٝى  ٍخ اك٩ى  بٍخ ث٭ة ٭ةبىذٍ اك٩ٍخ رضى ً بى  اك٩خ رضي ى ٨  ذٍ اك٩ٍخ رضى بىٍخ ث٭ة ٭ي  اك٩خ رضي
شاںیہن امری یئگ ںیھتشاوہنں ےن امری ںیھتشاںیہن امری یئگ یھتشاوہنں ےن امری یھتشفہ اىھٹ ںیھت

 ٍ٧ ب٪ى  ٨ى ك٨  قي ى ٨  رضى ٪  كي ب٨ى ث٭ة ٭ة٭ي ً ٨  رضي ٨   كى بٍ  كي ى بٍ  ٪ى٭٨  رضى ً  ٨ى ث٭ةك٨  رضي
شےھجت امری یئگ ںیھتشوت ےن امری ںیھتش یھتےھجتامری یئگشوت ےن امری یھتشوت اىھٹ یھت

بٍذً  ٠٪ًخ  ًخ ٧ٍ ٠٪ًخ قي  ى بًٍخ ث٭ة ٭ةرضى ً بٍ  ٠٪ًخ رضي ى بًخ ث٭ة ًذ٭٨  ٠٪ًخ رضى ً  ٠٪ًخ رضي
شںیہمت امری یئگ ںیھتشمت ےن امری ںیھتشںیہمت امری یئگ یھتشمت ےن امری یھتشمت اىھٹ ںیھت

بٍ  ٠٪تي   تي  ٧ٍ ٠٪تي  قي  ى بٍ ٠٪تي   ٪ ٭ةتي رضى ً بًخ  تي  ث٭ةرضي ى بتي  ث٭ة ٠٪ًخ رضى ً  ٠٪تي  رضي
شآپ وك امری یئگ ںیھتشآپ ےن امری ںیھتشآپ وك امری یئگ یھتشآپ ےن امری یھتشآپ اىھٹ ںیھت

/  ًخ ٧ٍ ٠٪ًخ قي 
 تي  ٧ٍ ٠٪تي  قي 

بٍذً  ى بًخ ث٭ة ٭ة٠٪ًخ رضى ً بًذ٭٨   ٠٪ًخ رضي ى بًخ /  ٠٪ًخ رضى ً ٠٪ًخ رضي
بتي  ث٭ة ً  ٠٪تي  رضي

شےھجم امری یئگ ںیھتشںیم ےن امری ںیھتشےھجم امری یئگ یھتشںیم ےن امری یھتشںیم اىھٹ یھت

بذي  خي ٧ٍ ٠٪خي قي  ى بٍخي ث٭ة  ٭ة٠٪خي رضى ً بٍذي٭٨   ٠٪خي رضي ى بخي ث٭ة ٠٪خي رضى ً  ٠٪خي رضي
شںیمہ امری یئگ ںیھتشمہ ےن امری ںیھت ںیمہ امری یئگ یھتشمہ ےن امری یھتشمہ اىھٹ ںیھت

ب٪ة ٧ٍ٪ىة٠٪ة قي  ى ب٪ة ث٭ة ٬ة٠٪ة رضى ً ب٪ة٨٬   ٠٪ة رضي ى ب٪ة ث٭ة ٠٪ة رضى ً  ٠٪خ رضي
 

 



 قواعد اللغة األردية
28 

 


 

 املاي االشخٍراري
 :اتلفريف
ىلع كٝٮع ا٢ٕٛ٣ مؿارا يف ز٨٦ يؽؿ ىلع اقذ٧ؿار ا٢ٕٛ٣ كدكا٫٦ ، أكيؽؿ  ٬٢ٕٚٮ 
ا اھت"(، اكف يٞٮـ)ش"فہ اھٹ راہ اھت"ش، ٦سال/مىىضى 

 

)اكف  " اھتفہ ااتھٹ"(، اكف يٞٮـ)ش"فہ ااھٹ ركي
٢ي يف املةي االقذ٧ؿارم املذٕؽم املٕؿكؼ ا٢ٕٛ٣ كيٞٮـ مؿة ثٕؽ أػؿل( ،  ٧ٍٕى يٍكذى  ي

٢ي دل٭ٮال ٚا٢ٕٛ٣ املذٕؽم يف املةي االقذ٧ؿارم إذا اكف الزـ ،كلاك ٧ٍٕى ٧٠ذٕؽ ،  ييٍكذى
ش.(اكف ييرضىبي )ش"اےس امرا اجراہ اھت "ش(،بي رٍضً اكف يى )ش"فہ امرراہ اھت"/ ٦سال

ٔاـد ٌفر  فث املاي االشخٍراريك
 زالث ٝٮأؽ ، كْل ٦ة يٌل / ملٕؿٚح املةي االقذ٧ؿام 

 اىلاـدة األوىل :
ا"ثٕؽ ظؾؼ ٔال٦ح املىؽر

 

ةؼ "ي ا  اھت، ےت ےھت، یت یھت، یت ںیھت" ،  ٦ةيٌل/ دٌي

 

٦سال ش"ي
ش)اكف يٞٮـ(.ش"فہ ااتھٹ اھت"ششاانھٹ:ش٨٦

  :اىلاـدة اثلاُيث
ا"ثٕؽ ظؾؼ ٔال٦ح املىؽر 

 

ة "ي ،  "ریہ ںیھت رےہ ےھت، ریہ یھت، ، راہ اھت"ش٦ة يٌل/ؼ دٌي

 )اكف يٞٮـ(.ش"فہ اھٹ راہ اھت "شاانھٹ ش/٦٨٦سال

 / اثلاثلثاىلاـدة 
ًؾٍٚخ ًى ٮٍ دي  ا" ٔال٦ح املىؽر  ٓ "ا" ثٕؽ أف ػي

 

شركےت ےھت، ركیت "٦ة يٌل / ةؼ ٌى ، ز٥ دي "ي
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ا اھت "ششاانھٹ/ ٦٨٦سالش،"یھت، ركیت ںیھت

 

 .ـ ()اكف يٞٮ"فہ ااھٹ ركي
  فائدة :

٢ي  ٧ٍٕى يٍكذى ا اھت"  ت

 

ا اھت،راہ اھت، ركي

 

ل٤ض٧ٓ  ""ےت ےھت، رےہ ےھت، ركےت  ےھت ك ،ل٧٤ٛؿد املؾ٠ؿ"ي
ل٤ض٧ٓ "یت ںیھت، ریہ ںیھت، ركیت ںیھت" ك ،ل٧٤ٛؿداملؤ٩ر ""یت یھت، ریہ یھت، ركیت یھت ك ،ملؾ٠ؿا

 املؤ٩ر.
 مالحؾث : 

ال٤٘ح "يف أف ٕ ى املةي االقذ٧ؿارم ، إال ؤىدبم ٦يي  ،ىلع املٌةرع "اكف" ٍخ ٤ى ػى إذا دى 
، ٤ٚذبيني ٬ؾق املؿاظ٢ خنذةر أق٤ٮب زالث مؿاظ٢ل٧٤ةي االقذ٧ؿارم  "األرديح

 اتلرصيط ، ٦سال / اكف يٞٮـ ، اكف مكذ٧ؿا يف ا٣ٞيةـ ، اكف يٞٮـ مؿة ثٕؽ أػؿل.
 :اتلرصيف

 

 اثلةثلح املؿظ٤ح اثلة٩يح املؿظ٤ح األكىل املؿظ٤ح
ا اھتشفہ اھٹ راہ اھتشفہ ااتھٹ اھت

 

شفہ ااھٹ ركي

 اكف يٞٮـ مؿة ثٕؽ أػؿل رتايف ا٣ٞيةـ٧اكف مك اكف يٞٮـ
شفہ ااھٹ ركےت ےھتشفہ اھٹ رےہ ےھتشفہ اےتھٹ ےھت

 اك٩ٮا يٞٮمٮف مؿة ثٕؽ أػؿل اك٩ٮا مكذ٧ؿي٨ يف ا٣ٞيةـ اك٩ٮا يٞٮمٮف
ا اھتشوت اھٹ راہ اھتشوت ااتھٹ اھت

 

شوت ااھٹ ركي

 مؿة ثٕؽ أػؿل ـي ٮٍ ٞي ٠٪خى تى  ٪خى مكذ٧ؿا يف ا٣ٞيةـ٠ـ ٮٍ ٞي ٠٪خى تى 
شمت ااھٹ ركےت ےھتشمت اھٹ رےہ ےھتشمت اےتھٹ ےھت

 ٠٪ذ٥ دٞٮمٮف مؿة ثٕؽ أػؿل ٠٪ذ٥ مكذ٧ؿي٨ يف ا٣ٞيةـ ٠٪ذ٥ دٞٮمٮف
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شآپ ااھٹ ركےت ےھتشآپ اھٹ رےہ ےھتشآپ اےتھٹ ےھت

/ ٠٪ذ٥   رتا٠٧٪خى مك /٠٪ذ٥ دٞٮمٮف ٠٪خى دٞٮـ
 ا٣ٞيةـيف مكذ٧ؿي٨ 

 /٠٪ذ٥ دٞٮمٮف ٠٪خى دٞٮـ
 مؿة ثٕؽ أػؿل

شفہ ااھٹ ركیت یھتشفہ اھٹ ریہ یھتشفہ ایتھٹ یھت

 اك٩خ دٞٮـ مؿة ثٕؽ أػؿل مكذ٧ؿة يف ا٣ٞيةـ اك٩خ  ٮـٞي اك٩ٍخ تى 
شفہ ااھٹ ركیت ںیھتشفہ اھٹ ریہ ںیھتشفہ ایتھٹ ںیھت

٨٧ٍى  ٞي ٨  ي ٨  مكذ٧ؿات يف ا٣ٞيةـ كي ٨ٌ ي٨٧ٞ مؿة ثٕؽ أ كي  ػؿلكي
شوت ااھٹ ركیت یھتشوت اھٹ ریہ یھتشوت ایتھٹ یھت

مؿة ثٕؽ ني ٦ً ٮٍ ٞي تى  ٠٪ًخ  ٠٪ًخ مكذ٧ؿة يف ا٣ٞيةـ ني٦ً ٮٍ ٞي ٠٪ًخ تى 
 أػؿل

شمت ااھٹ ركیت ںیھتشمت اھٹ ریہ ںیھتشمت ایتھٹ ںیھت

 ٍ٧ ٞي ٨٧ى مؿة ثٕؽ أػؿلتي  ٪ٍ ٠ي  ٠٪ت  مكذ٧ؿات يف ا٣ٞيةـ ٨ى ٠٪ت  تى ٞي   تى
شآپ ااھٹ ركیت ںیھتشپ اھٹ ریہ ںیھتآشآپ ایتھٹ ںیھت

٨٧ى /٠٪ًخ دٞٮ٦ني  ٞي / ٠٪ًخ مكذ٧ؿة يف ا٣ٞيةـ  ٠٪ت  تى
 ٠٪ت  مكذ٧ؿات يف ا٣ٞيةـ

٨٧ى /  ٠٪ًخ دٞٮ٦ني ٞي ٠٪ت  تى
 مؿة ثٕؽ أػؿل

شںیم ااھٹ ركیت یھتشںیم اھٹ ریہ یھتشںیم ایتھٹ یھت

 ٠٪خي أٝٮـ مؿة ثٕؽ أػؿل ٠٪خي أقذ٧ؿ يف ا٣ٞيةـ ٠٪خي أٝٮـ
شمہ ااھٹ ركیت ںیھتشمہ اھٹ ریہ ںیھتشمہ ایتھٹ ںیھت

 ٠٪ة ٩ٞٮـ مؿة ثٕؽ أػؿل ٠٪ة مكذ٧ؿي٨ يف ا٣ٞيةـ ٠٪ة ٩ٞٮـ
ش
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 فائدة :
ا"اتلرصيٙ ٨٦ مىؽر 

 

ش)ٝيةـ(اانھٹش٣ػ ٬ٮ ٩ٛف اتلرصيٙ اذلم ذي٠ًؿ  )رضب("امري

ا اھت  "ش:ش٦سال، 

 

ا "شيف الرضب(، )اكف مكذ٧ؿا "فہ امرراہ اھت "ب( ،رٍضً )اكف يى ش،"فہ امري

 

فہ امرا ركي

 ۔)اكف يرضب مؿة ثٕؽ أػؿل( "اھت
 املفرد ثٔل ةصيغٓشاملخفد  املشخٍرار  االای املففو اىغريلث ةِاء 

 :ٍؿاجلو

أف  ٧ٓاجلك املٛؿد حٮؿ ثىي٘٭ضاملذٕؽ  املقذ٧ؿار  االةی امل٢ٕٛ ا٣َؿيٞح ث٪ةء 
ٞىتى  ٍٕ ا اھت  ثػ املةي امل٤ُٜ املذٕؽم ثىيٛح املٛؿد كاجل٧ٓ حي

 

 ، "ایگ" ثؽال ٨ٔاجراہاھت"  ، "اجي
تى ثػ أك،"اجیت یھت شك ٞى ٍٕ تى  أكش،"اجےت ےھت  ك "یئگ" ،٨ٔ ثؽالش"اجریہ یھت "شحي ٞى ٍٕ اجرےہ " ثػ حي

تى ثػ أكش،"اجیت ںیھتش"ےئگ" ،  ٨ٔ ثؽالےھت"  ٞى ٍٕ ٧٠ة "ںیئگ "  ،  ٨ٔثؽالاجریہ ںیھت" "شحي
ش.قيذضًل ٨٦ اتلرصيٙ

ش

ذٕؽم املض٭ٮؿ املةي االقذ٧ؿارم امل
 ثىي٘ح املٛؿد

املةي االقذ٧ؿارم املذٕؽم املض٭ٮؿ 
 ثىي٘ح اجل٧ٓ

ا اھت

 

شاےس امرے اجےت ےھتشاےس امرا اجي

 اكف ييرٍضىبي ث٭ة اكف ييرٍضىبي 
ا اھت

 

شاںیہن امرے اجےت ےھتشاںیہن امرا اجي

بٮف بٮف ث٭ة اك٩ٮا ييرٍضى  اك٩ٮا ييرٍضى
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ا اھت

 

شےھجت امرے اجےت ےھتشےھجت امرا اجي

 ٠٪خى ديرٍضىبي ث٭ة ٠٪خى ديرٍضىبي 
ا اھت

 

شںیہمت امرے اجےت ےھتشںیہمت امرا اجي

بيٮف بٮف ث٭ة ٠٪ذ٥ ديرضى  ٠٪ذ٥ ديرضى
ا اھت

 

شآپ وك امرے اجےت ےھتشآپ وك امرا اجي

بيٮف٠٪خى ديرٍضى  بيٮف ث٭ة٠٪خى ديرٍضى  ب / ٠٪ذ٥ ديرٍضى  ب /٠٪ذ٥ ديرٍضى
ا اھت

 

شےھجم امرے اجےت ےھتشےھجم امرا اجي

رٍضىبي 
ي
رضىبي ث٭ة ٠٪خي أ

ي
 ٠٪خي أ

ا اھت

 

شںیمہ امرے اجےت ےھتشںیمہ امرا اجي

 ٠٪ة ٩يرٍضىبي ث٭ة ٠٪ة ٩يرٍضىب
شاےس امری اجیت ںیھتشاےس امری اجیت یھت

 اك٩ٍخ ديرٍضىب ث٭ة اك٩ٍخ ديرٍضىب ث٭ة
شاںیہن امری اجیت ںیھتشاںیہن امری اجیت یھت

ب٨ٍى ث٭ة ب٨ٍى ث٭ ك٨  ييرٍضً  ةك٨  ييرٍضً
شےھجت امری اجیت ںیھتشےھجتامری اجیت یھت

بني ث٭ة بني ث٭ة ٠٪ًخ ديرٍضى  ٠٪ًخ ديرٍضى
شںیہمت امری اجیت ںیھتشںیہمت امری اجیت یھت

ب٨ٍى ث٭ة ب٨ٍى ث٭ة ٠٪تي  ديرٍضى  ٠٪تي  ديرٍضى
شآپ وك امری اجیت ںیھتشآپ وك امری اجیت یھت

ب ب٨ٍى ث٭ة نيى ٠٪ًخ ديرٍضى بً  ٠٪خى  / ٠٪تي  ديرٍضى ب٨ٍى ث٭ة نيى ديرٍضى  / ٠٪تي  ديرٍضى
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شےھجم امری اجیت ںیھتشےھجم امری اجیت یھت

رٍضىب ث٭ة
ي
رٍضىب ث٭ة ٠٪خي أ

ي
 ٠٪خي أ

شںیمہ امری اجیت ںیھت ںیمہ امری اجیت یھت

ىب ث٭ة ىب ث٭ة ٠٪ة ٩يرضى  ٠٪ة ٩يرضى
 

 مالحؾث :
 ٖ اجل٧ٓ يلٮف يف ويٖ املٛؿد ٦ٛؿدا ، كيف وي املٕٛٮؿي يلٮف يف ويٖ املؤ٩ر   

ب٨ٍى ثة٣ٕيصدمٕة ،٦سال / " ٨  ييرٍضى ، ك٣ل٨ كٝخى  "اك٩ٍخ ديرٍضىبي ثة٣ٕىة ، ك كي
إرصةع ال٧ٌري يلٮف الك٧٬ة يف ظل٥ املؤ٩ر املٛؿد ؛ ذلا أرصٕ٪ة ٧ًري 

 .املٛؿداملؤ٩ر يف ويٖ املٛؿد كاجل٧ٓ لكي٭٧ة

 

 
 

 املاي االحخٍايل ففو اى

 اتلفريف : 
٫ يف ز٨٦ اثؿريت ـ ثة٢٧ٕ٣ ، أكٟ يف ا٣ٞية٢ٕٚ يؽؿ ىلع م٬ٮ  ٦سال /  ،يف كٝٔٮ
 . )رب٧ة ذ٬ت(ش"وہاگشفہ ااھٹ"
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 غريلث ةِاء املاي االحخٍايل:
ت أ٩ ٫ املةي االظذ٧ةيل ٢ٕٛ ا٣َؿيٞح ث٪ةء  ٌٞ ٍٕ شوہں ،"وہاگ ثػاملةي ا٣ٞؿيت حي

ة٨ٔ "وہں یگ،  وہیگ،وہں اگ، ےگ اتلؾ٠ري ٝٮأؽ مؿأية "ےہ، ںیہ افر وہں"   ًٔٮ
 .كاتلأ٩ير
 /فائدة

٢ي  ٧ٍٕى يٍكذى  ل٤ض٧ٓ املؾ٠ؿےگ" وہں "كش،ٍلي٭٧ةكاحلةرضات ا٣٘ةاملؾ٠ؿ ل٧٤ٛؿدش"وہاگ"ت
٧٤ٛؿداملؤ٩ر ل"وہیگ" ك، ل٧٤ٛؿد املذلك٥ املؾ٠ؿ"وہں اگ" كش،ٍلي٭٧ةكاحلةرضات ا٣٘ة

٥ ل٧٤ذلك"وہں اگ" ك،   ل٤ض٧ٓ املؤ٩ر ااجة اكف أك ظةرضا"وہں یگ" ك، ظةرضاأكااجةاكف 
 ش.ل٧٤ذلك٥ املؤ٩ر ٦ٛؿدا اكف أك دمٕةش"وہں یگ" ، كاملؾ٠ؿ٦ٛؿدا اكف أك دمٕة

 ٌا ييل :اتلرصيف 
 

 ةيامل
 الزـال ظذ٧ةيلاال

 ظذ٧ةيلاال ةيامل
٤ٕٮـ امل مذٕؽامل

 ثىي٘ح املٛؿد

املةي االظذ٧ةيل 
ض٭ٮؿ املذٕؽم امل

 ثىي٘ح املٛؿد

املةي االظذ٧ةيل 
٤ٕٮـ املذٕؽم امل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ

ةي االظذ٧ةيل امل
ض٭ٮؿ املذٕؽم امل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ
شاےس امرا ایگ وہاگشاس ےن امرا وہاگشفہ ااھٹ وہاگ

شاےس امرے ےئگ وہں ےگشاس ےن امرے وہں ےگ

ًب رب٧ة رضب رب٧ة ٝةـ ًبى ث٭ة ٥٬ٮرب٧ة رضب رب٧ة رضي  رب٧ة رضي
اوہنں ےن امرے شاںیہن امرا ایگ وہاگشاوہنں ےن امرا وہاگشفہ اےھٹ وہں ےگ

شں ےگوہ

اںیہن امرے ےئگ 

شوہں ےگ

ى  ارب٧ة ٝةمٮ ب ٮابي رب٧ة رضى ً بٮ٥٬ ٮارب٧ة رضي ى ً  رب٧ة رضى  ٭ةٮا ثبي رب٧ة رضي
ےھجت امرے ےئگ وہں شوت ےن امرے وہں ےگشےھجت امرا ایگ وہاگشوت ےن امرا وہاگشوت ااھٹ وہاگ
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شےگ

بخى  خى ٧ٍ رب٧ة قي  ى بخى  رب٧ة رضى ً ى  رب٧ة رضي بخى ث ذى٭٥بٍ رب٧ة رضى  ة٭رب٧ة رضي
مت ےن امرے وہں شںیہمت امرا ایگ وہاگشمت ےن امرا وہاگشمت اےھٹ وہں ےگ

شےگ

ںیہمت امرے ےئگ 

شوہں ےگ

بذى  ٥ٍ ذي ٧ٍ رب٧ة قي  ى بذى  ٥رب٧ة رضى ً بٍ  ٥رب٧ة رضي بذ٥ ث ٬٥ي ٮٍ ٧ي ذي رب٧ة رضى ً  ٭ةرب٧ة رضي
آپ ےن امرے وہں شآپ وك امرا ایگ وہاگشآپ ےن امرا وہاگشآپ اےھٹوہں ےگ

شےگ

 آپ وك امرے ےئگ

شوہں ےگ

٧ٍذي٥ خى ٧ٍ رب٧ة قي  بخى  /قي ى  رب٧ة رضى
بٍذي٥ٍ  ى  /رضى

بخى  ً  رب٧ة رضي
بٍذي٥ٍ  ً  /رضي

بذى٭٥ ى  رب٧ة رضى
بٍذي٧ٮ٥٬ ى  /رضى

بخى  ً  رب٧ة رضي
بٍذي٥ ً  ٭ةث /رضي

شےھجم امرا ایگ وہاگشںیم ےن امرا وہاگشںیم ااھٹ وہں اگ
شےھجم امرے ےئگ وہں ےگشںیم ےن امرے وہں ےگ

بخي  خي ٧ٍ رب٧ة قي  ى بخي  رب٧ة رضى ً بذي٭٥ رب٧ة رضي ى بخي ث رب٧ة رضى ً  ٭ةرب٧ة رضي
شںیمہ امرا ایگ وہاگشمہ ےن امرا وہاگشمہ اےھٹ وہں ےگ

شےگشںیمہ امرے ےئگ وہںشمہ ےن امرے وہں ےگ

ب٪ى  ة٪ى ٧ٍ رب٧ة قي  ى بٍ  ةرب٧ة رضى ً بٍ  ة٪ى رب٧ة رضي ى ً  ٪ىةرب٧ة رضى  ٭ةةث٪ى بٍ رب٧ة رضي
شاےس امری یئگ ںیھتشاس ےن امری وہں یگشوہیگ اےس امری یئگشاس ےن امری ؎ وہیگشفہ اىھٹ وہیگ

بى  رب٧ة ٝة٦ٍخ  بى  ٭ةذٍ رب٧ة رضى ً ى  ث٭ة ٍخ رب٧ة رضي بى  ة٭ى ذٍ بى رب٧ة رضى ً  ٭ةٍخ ثرب٧ة رضي
شفہ اىھٹ وہں یگ

شاوہنں ےن امری وہیگ
شاںیہن امری یئگ وہیگ

شاںیہن امری یئگ وہں یگشاوہنں ےن امری وہں یگ

٨٧ٍى  بٍ٪ى  رب٧ة قي ً  ٭ةرب٧ة رضى بٍ  ث٭ة ب٨ى رب٧ة رضي ى بٍ  ٭ة٪ى رب٧ة رضى ً  ٭ة٨ى ثرب٧ة رضي
شےھجت امری یئگ وہں یگشوت ےن امری وہں یگشےھجتامری یئگ وہیگشوت ےن امری وہیگشوت اىھٹ وہیگ

بذً  رب٧ة ٧ًٝخ  بًخ  ٭ةرب٧ة رضى ً بذً  ث٭ة رب٧ة رضي بًخ ث ٭ةرب٧ة رضى ً  ٭ةرب٧ة رضي
ش ےن امری وہں یگمتشںیہمت امری یئگ وہیگشمت ےن امری وہیگشمت اىھٹ وہں یگ

شںیہمت امری یئگ وہں یگ

بتي٪   رب٧ة قي٧ٍتي   ى بتي  بر ٭ةرب٧ة رضى ً بتي٪   ث٭ة ٧ة رضي ى بتي   ٭ةرب٧ة رضى ً  ث٭ة رب٧ة رضي
شآپ وك امری یئگ وہیگشآپ ےن امری وہیگشآپ اىھٹ وہں یگ

شآپ وك امری یئگ وہں یگشآپ ےن امری وہں یگ
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٧ٍتي   رب٧ة ٧ًٝخ   ٭ةبذً رب٧ة رضى  / قي
بٍتي٪ ٭ة ى  /رضى

بًخ   رب٧ة رضي
بٍتي   ً  ث٭ة /رضي

بذً   ٭ةرب٧ة رضى
بٍ٪ى٭ة ى  /رضى

بخى  ً  رب٧ة رضي
ب٨ٍ   ً  ث٭ة/رضي

شےھجم امری یئگ وہیگشںیم ےن امری وہیگشںیم اىھٹ وہں یگ
شںیم ےن امری وہں یگ

شےھجم امری یئگ وہں یگ

ى  رب٧ة ٧ٝخي  بخي  ٭ةبذي رب٧ة رضى ً بذي  ث٭ة رب٧ة رضي ى بخي ث٭ةرب٧ ٭ةرب٧ة رضى ً  ة رضي
شمہ ےن امری وہں یگ ںیمہ امری یئگ وہیگشمہ ےن امری وہیگشمہ اىھٹ وہں یگ

شںیمہ امری یئگ وہں یگ

ب٪ة رب٧ة ٧ٝ٪ة ى ب٪ة ٬ةرب٧ة رضى ً ب٪ة ث٭ة رب٧ة رضي ى ب٪ة ث٭ة ٬ةرب٧ة رضى  رب٧ة رضي
 
 

 
 

 املاي اتلٍين /الرشيط ففو اى

 :اتلفريف
٫ يف املةي برشطو أك، ٢ ٢ٕٚ يؽؿ ىلع ا٣ٞيةـ ثة٧ٕ٣ )لٮ شااتھٹ" فہ "/، ٦سال ٨٦ كٝٔٮ

ا "شٝةـ(،

 

 ٦س٢ املةي امل٤ُٜ. مخكح أٝكةـ ة)لٮ درس( ، كهلش"اس ےن ڑپاھوہي

 :كاـدة ةِاء اىففو املاي اتلٍين

  ٝةٔؽدةف / يب ٧ى ٢ٕٛ املةي اتلى ا٣بل٪ةء
ا" رؽىاملثٕؽظؾؼ ٔال٦ح  /األوىل

 

ا"  ٍل٧حةؼ ل٧٤ٛؿد املؾ٠ؿٌى دي  "ي

 

ض٧ٓ ل٤ك،"ي
  /٦٨٦سال"ںیت"، لك٧حكل٤ض٧ٓ املؤ٩ر  ،"یت"لك٧ح ل٧٤ٛؿد املؤ٩ر ، ف"ےت" لك٧حاملؾ٠ؿ 
اا  )لٮ ٝةـ(، ك٨٦"فہ ااتھٹ" ()ٝيةـاانھٹ 

 

ن
ه
 ش(.)لٮ درس"فہ ڑپاتھ"ڑپ
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تي املةي امل٤ُٜ امل٤ٕٮـ ا /اثلاُيث ٞى ا"  بل٧٤ح ملٛؿد املؾ٠ؿيٕي

 

تي  ،"وہ ي ٞى ٧ٓ جلاكييٕ
تي ، "وہےت" ثػ، ؾ٠ؿامل ٞى ٞىتي  ك"وہیت" ثػ ؤ٩رملٛؿد املاشكييٕ ، "وہںیت"ثػ ؤ٩رامل٧ٓ جلايٕي

ا")٬ٮ درس(اس ےن ڑپاھ ش/٦سال٨٦

 

اس ےن ڑپاھ  "شاس ےن ڑپاھ /ك٨٦ش،)لٮٝةـ("فہ ااھٹ وہي

ا

 

ش(.)لٮدرس"وہي

 /فائدة 
 الزـ.ػا٥٤ٔ أف درصيٙ ا٢ٕٛ٣ املذٕؽم ظكت ا٣ُؿيٞح األكىل يلٮف ٠

 

 

زَل الاملةي اتل٧ ي ال
 األكىلظكت ا٣ُؿيٞح 

زَل الاملةي اتل٧ ي ال
 ظكت ا٣ُؿيٞح اثلة٩يح

املةي اتل٧ ي املذٕؽم 
 ظكت ا٣ُؿيٞح األكىل

اششفہ ااتھٹ

 

اششفہ ااھٹ وہي

 

شفہ امري

ى  ٝةـاكف لٮ  لٮ ٝةـ  بى لٮ رضى
شفہ امرےتشفہ اےھٹ وہےتشفہ اےتھٹ

ى  ٝةمٮااك٩ٮالٮ  لٮ ٝةمٮا  ٮابي لٮ رضى
اششوت ااتھٹ

 

اششوت ااھٹ وہي

 

شوت امري

ى  خى ٧ٍ قي ٠٪خى لٮ  خى ٧ٍ لٮ قي   خى بٍ لٮ رضى
شمت امرےتشمت اےھٹ وہےتشمت اےتھٹ

ى  ٥ٍ ذي ٧ٍ قي ٠٪ذ٥ ل٥  ٥ٍ ذي ٧ٍ لٮ قي   ٥ذي بٍ لٮ رضى
شآپ امرےتشآپ اےھٹ وہےتشآپ اےتھٹ

٧ٍذي٥ خى ٧ٍ لٮ قي  ٧ٍذي٥ خى ٧ٍ قي خى ٪ٍ ٠ي لٮ  /قي ٪ٍذي٥ قي ى  / ٠ي بٍذي٥ بخى لٮ رضى ى  /رضى
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اششںیم ااتھٹ

 

اششںیم ااھٹ وہي

 

شںیم امري

ى  ٧ٝخي خى ٪ٍ ٠ي لٮ  خي ٧ٍ قي لٮ   خي بٍ لٮ رضى
شمہ امرےتشمہ اےھٹ وہےتشمہ اےتھٹ

ى  ة٪ى ٧ٍ قي ة٪  ٠ي لٮ  ة٪ى ٧ٍ لٮ قي   ة٪ى بٍ لٮ رضى
شفہ امریتشفہ اىھٹ وہیتشفہ ایتھٹ

ى  ٍخ ٝة٦ى اك٩ٍخ لٮ  لٮ ٝة٦ٍخ   ٍخ بى لٮ رضى
شفہ امرںیتشفہ اىھٹ وہںیتشفہ اںیتھٹ

 ٍ٧ ٨٧ٍى ك٨  لٮ  ٨ى لٮ قي بٍ  قي ى  ٨ى لٮ رضى
شوت امریتشوت اىھٹ وہیتشیتھٹوت ا

ى  ًخ ٧ٍ قي ًخ ٪ٍ ٠ي لٮ  ًخ ٧ٍ لٮ قي   ًخ بٍ لٮ رضى
شمت امرںیتشمت اىھٹ وہںیتشمت اںیتھٹ

ى  ٧ٝتي  تي  ٪ٍ ٠ي لٮ  تي  ٧ٍ لٮ قي   بٍتي  لٮ رضى
شآپ امرںیتشآپ اىھٹ وہںیتشآپ اںیتھٹ

ى لٮ  تي  ٧ٍ / لٮ ٠٪تي  قي  ًخ ٧ٍ قي ًخ ٪ٍ ٠ي لٮ  تي  ٧ٍ لٮ قي  / ًخ ٧ٍ لٮ قي  ى  / بًخ رضى  بٍتي  لٮ رضى
شںیم امریتشںیم اىھٹ وہیتشںیم ایتھٹ

ى  خي ٧ٍ قي خي ٪ٍ ٠ي لٮ  خي ٧ٍ لٮ قي   خي بٍ لٮ رضى
شمہ امرںیتشمہ اىھٹ وہںیتشمہ اںیتھٹ

ى  ة٪ى ٧ٍ قي ة٪  ٠ي لٮ  ة٪ى ٧ٍ لٮ قي   ة٪ى بٍ لٮ رضى
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 ليٍاي اتلٍين حصب اىػريلث اثلاُيث: اتلرصيف
 

 ٧ ياتل ةيامل
٤ٕٮـ امل مذٕؽامل

 ي٘ح املٛؿدثى

٧ ي املةي اتل
ض٭ٮؿ املذٕؽم امل

 ثىي٘ح املٛؿد

٧ ي املةي اتل
٤ٕٮـ املذٕؽم امل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ

٧ ي املةي اتل
ض٭ٮؿ املذٕؽم امل

 ثىي٘ح اجل٧ٓ 
اش

 

اششاس ےن امرا وہي

 

شاےس امرے ےئگ وہےتشاس ےن امرے وہےتشاےس امرا ایگ وہي

ى  ًب بى لٮ رضى ى  لٮ رضي ً  ٥٭ي بى لٮ رضى  ٭ةاثبٮلٮ رضي
اش

 

اششاوہنں ےن امرا وہي

 

شاںیہن امرے ےئگ وہےتشاوہنں ےن امرے وہےتشاںیہن امرا ایگ وہي

ى  ً  ٮابي لٮ رضى ى  بٮالٮ رضي بٮ ٮ٥٬بي لٮ رضى ً  ٭ةاثلٮ رضي
اش

 

اششوت ےن امرا وہي

 

شےھجت امرے ےئگ وہےتشوت ےن امرے وہےتشےھجت امرا ایگ وہي

ى  بٍ  خى بٍ لٮ رضى ً ى  خى لٮ رضي ًتى  ٭٥بذى لٮ رضى  ٭ةث لٮ رضي
اشمت 

 

اشےن امرا وہي

 

شںیہمت امرے ےئگ وہےتشمت ےن امرے وہےتشںیہمت امرا ایگ وہي

بٍ  ى بٍ  ٥ذي لٮ رضى ً بذي٧ٮ ٥ذي لٮ رضي ى بٍذي٥ ٥٬لٮ رضى ً  ٭ةث لٮ رضي
اش

 

اشآپ ےن امرا وہي

 

شآپ وك امرے ےئگ وہےتشآپ ےن امرے وہےتشآپ وك امرا ایگ وہي

بٍ  ى بٍذي٥ خى لٮ رضى ى ً  /رضى بٍذي٥ خى بٍ لٮ رضي ً بٍ  /رضي بٍذي٧ٮ٥٬ ذى٭٥لٮ رضى ى بٍ  /رضى ً بٍذي٥  خى لٮ رضي ى  ٭ةث/رضى
اش

 

اششںیم ےن امرا وہي

 

شےھجم امرے ےئگ وہےتشںیم ےن امرے وہےتشےھجم امرا ایگ وہي

ى  بٍ  خي بٍ لٮ رضى ً بٍ  خي لٮ رضي ى بٍ  ٭٥ذي لٮ رضى ً  ٭ةخي ثلٮ رضي
اش

 

اششمہ ےن امرا وہي

 

شںیمہ امرے ےئگ وہےتشمہ ےن امرے وہےتشںیمہ امرا ایگ وہي

بٍ  ى بٍ  ة٪ى لٮ رضى ً بٍ  ٪ىةلٮ رضي ى بٍ  ٥ة٬ي ٪ى لٮ رضى ً  ٭ةثة٪ى لٮ رضي
شاےس امری یئگ وہںیتشاس ےن امری وہںیتشاےس امری یئگ وہیتشاس ےن امری وہیت

بى  ى بى  ٭ةذٍ لٮ رضى ً بى  ٭ةث ٍخ لٮ  رضي ى بى  ٨  ٬ي ٍخ إيةلٮ رضى ً  ٭ةث ٍخ لٮ رضي
شری یئگ وہںیتاںیہن امشاوہنں ےن امری وہںیتشاںیہن امری یئگ وہیتشاوہنں ےن امری وہیت
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بٍ٪ى  ى ً  ٭ةلٮ رضى ى  ٭ة٨ى ثبٍ لٮ رضي بٍ  ٨  ٬ي ب٨ٍى إيةلٮ رضى ً  ٭ةث ٨ى لٮ رضي
شےھجت امری یئگ وہںیتشوت ےن امری وہںیتشےھجتامری یئگ وہیتشوت ےن امری وہیت

ى  بٍ  ٭ةذً بٍ لٮ رضى ً ى  ٭ةًخ ثلٮ رضي ً  ٭٨  ذً بٍ لٮ رضى  ٭ةًخ ثبٍ لٮ رضي
شںیہمت امری یئگ وہںیتشےن امری وہںیتمت شںیہمت امری یئگ وہیتشمت ےن امری وہیت

ى  بتي   ٭ة٪  تي بٍ لٮ رضى ً ى  ٭ة ثلٮ رضي بٍ  ٨٬   إيةتي  بٍ لٮ رضى ً  ٭ةث ٨ى لٮ رضي
شآپ وك امری یئگ وہںیتشآپ ےن امری وہںیتشآپ وك امری یئگ وہیتشآپ ےن امری وہیت

ى  بٍتي٪ ٭ة ٭ةذً بٍ لٮ رضى ى بٍ  / رضى ً بتي   / ًخ لٮ رضي ً بًٍخ لٮ  ٭ةثرضي ى ى / رضى بًٍخ لٮ  ٨٬   إيةتي  بٍ رضى ى بٍ / رضى ً  ٭ة ثتي  رضي
شےھجم امری یئگ وہںیتشںیم ےن امری وہںیتشےھجم امری یئگ وہیتشںیم ےن امری وہیت

ى  بٍ  ذي٭ةبٍ لٮ رضى ً ى  ٭ةث خي لٮ رضي بٍ  ٨  ذي٭ي بٍ لٮ رضى ً  ة٭ث خي لٮ رضي
شوہںیت ںیمہ امری یئگشمہ ےن امری وہںیت ںیمہ امری یئگ وہیتشمہ ےن امری وہیت

بٍ  ى بٍ  ة٬ة٪ى لٮ رضى ً بٍ  ٭ةثة٪ى لٮ رضي ى بٍ  ة٨٬  ٪ى لٮ رضى ً  ٭ةثة٪ى لٮ رضي
 

 
 

 ففو احلارضاى
 اتلفريف:
٫ يف ز٨٦ ظةرضىلع يؽؿ ىلع ا٣ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣، أك ٬ٮ ٢ٕٚ  فہ اتھٹیب "، ٦سال / كٝٔٮ

احلةؿ املؽاَل ،  _ 1 ف( ،  كهل ٝك٧ةف/)٬ٮ جي٤ "ھٹیب راہ ےہ "أك، ف( )٬ٮ جي٤ش"ےہ
 .اجلةؿ اجلةرم  _2

 فائدة :
 احلةرض ، كاألٕٚةؿ ا٣يت دأيت ثٕؽق ملذٕؽم امل٤ٕٮـ ٨٦ ا٥٤ٔ أف درصيٙ ا٢ٕٛ٣ ا
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ٙى ال٢ٕٛ ا٣ذرصيٙ ٠ ، ٢ٕٛ املذٕؽم املض٭ٮؿ يلٮف ٦ذٕؽيةا٣ الزـ ، إال أف درصي
 ثىي٘ح اجل٧ٓ. _2ي٘ح املٛؿد ، ثى _1كاتلرصيٙ ٦٪٫ اكلكةثٜ ىلع ا٣ُؿيٞذني / 

 :احلال املدايم
كهل ( ، جي٤فصةلف / )٬ٮ ش"فہ اتھٹیب ےہ"يؽؿ ىلع ا٣ٕةدة كادليؽ٩ح ، ٦سال/ ٢ٕٚ  ٬ٮ

 أربٕح أ٩ٮاع /
ؽم احلةؿ املؽاَل املذٕ  _3،  امل٤ٕٮـاحلةؿ املؽاَل  _ 2،  احلةؿ املؽاَل الالزـ _1

 .َل املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح اجل٧ٓاحلةؿ املؽا _4املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿد ، 

ٔم:الالزم واملخفدي حلال املدايم اففو اىاـدة ةِاء ك  املفي
ًؾٍٚخ  َؿيٞح ا"ٔال٦ح املىؽر  ث٪ةء احلةؿ املؽاَل امل٤ٕٮـ أ٫٩ إذا ػي

 

 ذيٌةؼي فى ، "ي
ة ٔ٪٭ة ٦ة يٌل / ا وہں، یت ےہ، یت ںیہ، یت وہںش"ًٔٮ

 

ا ےہ، ےت ںیہ، ي

 

فہ  (ش"ٝيةـ)شاانھٹ / ٦٨٦سال ،"ي

ا، ك٨٦   )يٞٮـ("ااتھٹ ےہ

 

ا ےہ"ش)رضب(شامري

 

 .)٬ٮ يرضب("شفہ امري
 

 الىيٖشاحلةؿ املؽاَل املذٕؽمشاحلةؿ املؽاَل الالزـ
ا ےہشفہ ااتھٹ ےہ

 

شفہ امري
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ اات

 === ٬ٮ يرضب يٞٮـ٬ٮ
شفہ امرےت ںیہشفہ اےتھٹ ںیہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات
 === ٥٬ يرضبٮف ٥٬ ٝةمٮا  / يٞٮمٮف
ا ےہشوت ااتھٹ ےہ

 

شوت امري
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض
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 === ٩خى دىرٍضًبأ دٞٮـ / أ٩خ ٝةا٥
شمت امرےت وہشمت اےتھٹ وہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض
 === دىرًضبٮف دٞٮمٮف

شآپ امرےت وہ/ آپ امرےت ںیہشآپ اےتھٹ وہ/آپ اےتھٹ ںیہ
 ٦ٛؿد ك دمٓ ٦ؾ٠ؿ

 === /دىرًضبٮف بدىرضً  دٞٮـ / دٞٮمٮف
ا وہںشںیم ااتھٹ وہں

 

شںیم امري
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥

  أٝٮـ
ى
 === بي رٍضً أ

شمہ امرےت ںیہشمہ اےتھٹ ںیہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥

 === بي ٩ىرٍضً  ٩ٞٮـ
شفہ امریت ےہشفہ ایتھٹ ےہ

 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات
 === ْل دىرًضب دٞٮـ
شفہ امریت ںیہشفہ ایتھٹ ںیہ

 دمٓ مؤ٩ر اات
٨٧ٍى  ٞي ب٨ٍى  حى  === ٨٬  يىرٍضً
شوت امریت ےہشوت ایتھٹ ےہ

 ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض
بني دٞٮ٦ني  ===شدىرٍضً
ش امریت وہمتشمت ایتھٹ وہ

 دمٓ مؤ٩ر ظةرض
ب٨ٍى  ٨ى ٧ٍ ٞي تى   ===شدىرٍضً

 ٦ٛؿد ك دمٓ ٦ؾ٠ؿشآپ امریت وہ/ آپ امریت ںیہشآپ ایتھٹ وہ/ آپ ایتھٹ ںیہ
 === دىرًضبني / دىرًضب٨ٍى  ٨ى ٧ٍ ٞي دٞٮـ / تى 

شںیم امریت وہںشںیم ایتھٹ وہں
 ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥
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 شأٝٮـ
ى
 === برٍضً أ

شمہ امریت ںیہشمہ ایتھٹ ںیہ
 ؤ٩ر ٦ذلك٥دمٓ م

ش=== بي رٍضً ٩ى ش٩ٞٮـ

 

 :ةصيغث املفرد واجلٍؿ احلال املدايم املشٓٔففو اىكاـدة ةِاء 
ٞت املةی امل٤ُٜ ٝةٔؽة  شثػ املذٕؽم املض٭ٮؿث٪ةء احلةؿ املؽاَل املض٭ٮ ؿ أ٫٩ يٕي

ا ےہ، اجیت ےہ، اجےت ںیہ 

 

شامرا ایگ اےس :شش٦سال٨٦شش، "ایگ، یئگ، ےئگ افر ںیئگ" ٨ٔثؽال"شاجیت ںیہ ، "اجي

ًب( ا ےہ "ش)رضي

 

بٮا(شاےس امرے ےئگ  ش/٨٦ك ،(ييرضب ثةالقذ٧ؿار)"اےس امرا اجي ً شاےس ")رضي

 .)ييرضبٮف ثةالقذ٧ؿار( "امرے اجےت ںیہ
 

احلةؿ اجلةرم املض٭ٮؿ ثىي٘ح 
 املٛؿد

احلةؿ اجلةرم املض٭ٮؿ ثىي٘ح 
 اجل٧ٓ

 الىيٖ

شاےس امرے اجرےہ ںیہشاےس امرا اجراہ ےہ
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ اات

 === ث٭ة مكذ٧ؿا ييرضب مكذ٧ؿاييرضىب 
شاںیہن امرے اجرےہ ںیہشاںیہن امرا اجراہ ےہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات
بٮف ث٭ة مكذ٧ؿي٨ بٮف مكذ٧ؿي٨ييرضى   === ييرٍضى

شےھجت امرے اجرےہ ںیہشےھجت امرا اجراہ ےہ
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض

 === ديرٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿا ديرٍضىب مكذ٧ؿا
شامرے اجرےہ ںیہ ںیہمتشںیہمت امرا اجراہ ےہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض
بٮف مكذ٧ؿي٨ بٮف ث٭ة مكذ٧ؿي٨ ديرٍضى  === ديرٍضى
شآپ وك امرے اجرےہ ںیہشآپ وك امرا اجراہ ےہ

 ٦ٛؿد كدمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض



 قواعد اللغة األردية
44 

 


 

بٮف ثةالقذ٧ؿار بٮف ث٭ة  ديرٍضىب / ديرٍضى ديرٍضىب / ديرٍضى
 ثةالقذ٧ؿار

=== 

شےھجم امرے اجرےہ ںیہشےھجم امرا اجراہ ےہ
 ٦ذلك٥ ٦ٛؿد٦ؾ٠ؿ

رٍضىب مكذ٧ؿا
ي
رٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿا أ

ي
 === أ

شںیمہ امرے اجرےہ ںیہشںیمہ امرا اجراہ ےہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥

 === ٩يرٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿي٨ ٩يرٍضىب مكذ٧ؿي٨
شاےس امری اجریہ ںیہشاےس امری اجریہ ےہ

 ٦ٛؿذ مؤ٩ر اات
 === ْل ديرٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿة ْل ديرٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿة 

شاںیہن امری اجریہ ںیہشاجریہ ےہ اںیہن امری
 دمٓ مؤ٩ر اات

ب٨ى ث٭ة مكذ٧ؿات ب٨ى ث٭ة مكذ٧ؿات ٨٬   ييرٍضى  === ٨٬   ييرٍضى
شےھجت امری اجریہ ںیہشےھجت امری اجریہ ےہ

 ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض
بني ث٭ة مكذ٧ؿة بني ث٭ة مكذ٧ؿة ديرٍضى  === ديرٍضى
شںیہمت امری اجریہ ںیہشںیہمت امری اجریہ ےہ

 ٩ر ظةرضدمٓ مؤ
ب٨ٍى ث٭ة مكذ٧ؿاتى  ب٨ٍى ث٭ة مكذ٧ؿاتى  ديرٍضى  === ديرٍضى
شآپ وك امری اجریہ ںیہشآپ وك امری اجریہ ےہ

 ٦ٛؿدكدمٓ مؤ٩ر ظةرض
ب٨ٍى ث٭ة  بني / ديرٍضى ديرٍضى

 ثةالقذ٧ؿار
ب٨ٍى ث٭ة  بني / ديرٍضى ديرٍضى

 ثةالقذ٧ؿار
=== 

شےھجم امری اجریہ ںیہشےھجم امری اجریہ ےہ
 ٦٥ٛؿدمؤ٩ر ٦ذلك

رٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿة
ي
رٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿة أ

ي
 === أ

شںیمہ امری اجریہ ںیہشںیمہ امری اجریہ ےہ
 دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥

 === ٩يرٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿات ٩يرٍضىب ث٭ة مكذ٧ؿات
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 مالحؾث :
 يف ويٖ املٛؿد ٦ٛؿدا ، كيف ويٖ اجل٧ٓ يلٮف  يف ويٖ املؤ٩ر يلٮف املٕٛٮؿي   

ٍب٨ى ثة٣ٕيص اك٩ٍخ ديرٍضىبي دمٕة ،٦سال / " ٨  ييرٍضى ، ك٣ل٨ كٝخى إرصةع  "ثة٣ٕىة ، ك كي
ال٧ٌري يلٮف الك٧٬ة يف ظل٥ املؤ٩ر املٛؿد ؛ ذلا أرصٕ٪ة ٧ًري املٛؿداملؤ٩ر يف 

 .اكلكةثٜ ويٖ املٛؿد كاجل٧ٓ لكي٭٧ة

 احلال اجلاريففو اى

 اتلفريف :
 )٬ٮ  "فہ اھٹ راہ ےہ "٬ٮ ٢ٕٚ يؽؿ ىلع ٢٧ٔ مكذ٧ؿ يف الـ٨٦ احلةرض ، ٦سال / 

 يٞٮـ / يكذ٧ؿ يف ا٣ٞيةـ(، كهل أربٕح أ٩ٮاع /
 احلةؿ _3احلةؿ اجلةرم املذٕؽم امل٤ٕٮـ ،  _2احلةؿ اجلةرم الالزَل ،  _ 1

احلةؿ اجلةرم املٕذؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح  _4اجلةرم املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿد ، 
 اجل٧ٓ.
 

ٔم  :احلال اجلاري الالزيم واملخفدي املفي
ٍ امل٤ٕٮـ الز٦ة اكف أك ٦ذٕؽية اجلةرم احلةؿ ٢ٕٚ   ىى بٍ يي  ٔال٦ح املىؽر  ؼي ؾى ثأف ختي
ا"

 

"راہ ےہ، رےہ ںیہ، راہ وہں، ریہ ےہ، ریہ ںیہ، ریہ وہں ، ثؽال ٔ٪٭ة ٦ة يٌل /  تي ذى لٍ ، ز٥ دي  "ي

ا   ك٨٦ش،)يٞٮـ("ش"  اھٹ راہ ےہشش)ٝيةـ(اانھٹ ش/٦سال ٨٦ (امري  ش.)يرضب("فہ امراہ ےہ")رضبه
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ش

ش

م احلةؿ اجلةر
 الالزَل

احلةؿ اجلةرم  اتلرصيٙ
 املذٕؽم امل٤ٕٮـ

 الىيٖ اتلرصيٙ

شفہ اھٹ راہ ےہ
 يٞٮـ  / ٬ٮ ٝةا٥

شفہ امر راہ ےہ
٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ  ٬ٮ يرضب

 اات
شفہ  اھٹ رےہ ںیہ

 يٞٮمٮف
شفہ امررےہ ںیہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ٥٬ يرضبٮف
شوت اھٹ راہ ےہ

 دٞٮـ أ٩خى 
شوت امرراہ ےہ

٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ  بي رٍضً أ٩خ دى 
 ظةرض

شمت اھٹ رےہ وہ
 دٞٮمٮفأ٩ذ٥ 

شمت امررےہ وہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض أ٩ذ٥ درضبٮف

آپ اھٹ رےہ 

شوہ/آپ اھٹ رےہ ںیہ

 دٞٮـ / أ٩خى 
 دٞٮمٮفأ٩ذ٥ 

شآپ امرےہ وہ/

شآپ امرےہ ںیہ 

/  بي رٍضً أ٩خ دى 
 أ٩ذ٥ درضبٮف

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

شںیم اھٹ راہ وہں
 أٝٮـأ٩ة 

شںیم امراہ وہں
 
ى
 ٠ؿ ٦ذلك٦٥ٛؿد ٦ؾ بي رٍضً أ٩ة أ

شمہ اھٹ رےہ ںیہ
 ٩ٞٮـحن٨ 

شمہ امرےہ ںیہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ بي رٍضً حن٨ ٩ى 

شفہ اھٹ ریہ ےہ
 ْل دٞٮـ

شفہ امریہ ےہ
 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات بي رٍضً ْل دى 

شفہ  اھٹ ریہ ںیہ
ٞي ٨٬    ٨٧ٍى حى

شفہ امریہ ںیہ
ب٨ٌٍ   دمٓ مؤ٩ر اات ٨٬  يىرٍضً

شوت اھٹ ریہ ےہ
 دٞٮ٦نيأ٩ًخ 

شوت امریہ ےہ
٦ٛؿد مؤ٩ر  رضبنيأ٩ًخ د

 ظةرض
شمت اھٹ ریہ وہ

٧ٍ أ٩تي   ٞي  ٨ى د
شمت امریہ وہ

ب٨ى   دمٓ مؤ٩ر ظةرض أ٩تي  دىرٍضً
آپ اھٹ ریہ وہ/آپ 

شاھٹ ریہ ںیہ

 ٨ى ٧ٍ ٞي دٞٮ٦ني /تى 
آپ امریہ وہ/ آپ 

شامریہ ںیہ

أ٩ًخ درضبني / 
ب٨ى   أ٩تي  دىرٍضً

٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

شںیم اھٹ ریہ وہں
 أٝٮـأ٩ة 

شوہں ںیم امریہ
٦ٛؿد مؤ٩ر  أ٩ة أرضب

 ٦ذلك٥
شمہ اھٹ ریہ ںیہ

 ٩ٞٮـحن٨ 
شمہ امریہ ںیہ

 دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥شحن٨ ٩رضب
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شةصيغث املفرد واجلٍؿ: املشٓٔلاملخفدي ففو احلال اجلاري ةِاءكاـدة 

تى املض٭ٮؿ ثأف املذٕؽم اجلةرم ييب ى ٢ٕٚ احلةؿ  ٞى ٍٕ املذٕؽم  املةي امل٤ُٜحي
٦سال ںیئگ"،  ،"ایگ، یئگ، ےئگ /٨ٔثؽال "اجریہ ںیہ ،یہ ےہ،اجرےہ ںیہ اجراہےہ، اجر"ثػ  املض٭ٮؿ

ًب(:اےس امرا ایگ ش٨٦ بٮا(شاےس امرے ےئگ :ش٨٦ك)٬ٮ ييرٍضىب(، "اےس امرا اجراہ ےہ"ش)رضي ً شش)٥٬ رضي

بٮف(.اےسامرے اجرےہ ںیہ"  ")٥٬ ييرٍضى

احلةؿ اجلةرم 
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

احلةؿ اجلةرم  اتلرصيٙ
ي٘ح املض٭ٮؿ ثى
 اجل٧ٓ

 الىيٖ اتلرصيٙ

شاےس امرا اجراہ ےہ
ب  ٬ٮ ييرضى

اےس امرے اجرےہ 

شںیہ

ب٥٬  ٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ  ث٭ة ٮفى ييرضى
 اات

شاںیہن امرا اجراہ ےہ
بٮف  ٥٬ ييرٍضى

اںیہن امرے اجرےہ 

شںیہ

بٮف  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ث٭ة ٥٬ ييرٍضى

شےھجت امرا اجراہ ےہ
 أ٩خى ديرٍضىب

ےھجت امرے اجرےہ 

شںیہ

٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ  ث٭ة أ٩خى ديرٍضىب
 ظةرض

شںیہمت امرا اجراہ ےہ
بٮف  أ٩ذ٥ ديرٍضى

ںیہمت امرے اجرےہ 

شںیہ

بٮف دمٓ ٦ؾ٠ؿ  ث٭ة أ٩ذ٥ ديرٍضى
 ظةرض

شآپ وك امرا اجراہ ےہ
 أ٩خى ديرٍضىب

بٮف  / ديرٍضى
آپ وك امرے اجرےہ 

شںیہ

بٮف / ديرٍضىب  ديرٍضى
 ث٭ة

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض
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شےھجم امرا اجراہ ےہ
رٍضىب

ي
 أ٩ة أ

امرے اجرےہ  ےھجم

شںیہ

رٍضىب
ي
٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ  ث٭ة أ٩ة أ

 ٦ذلك٥
شںیمہ امرا اجراہ ےہ

 حن٨ ٩يرضىب
ںیمہ امرے اجرےہ 

شںیہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ث٭ة حن٨ ٩يرضىب

شاےس امری اجریہ ےہ
 ث٭ة ْل ديرٍضىب

شاےس امری اجریہ ںیہ
 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات ث٭ة ْل ديرٍضىب

شاںیہن امری اجریہ ےہ
ب٨ٍى   ث٭ة ٨٬  ييرٍضى

ش امری اجریہ ںیہاںیہن
ب٨ٍى   مؤ٩ر اات ٓدم ث٭ة ٨٬  ييرٍضى

شےھجت امری اجریہ ےہ
بني  ث٭ة أ٩خ ديرٍضى

شےھجت امری اجریہ ںیہ
بني  ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض ث٭ة أ٩خ ديرٍضى

ںیہمت امری اجریہ 

شےہ

ب٨ٍى  ٍجتي  ديرٍضى
ى
 ث٭ة أ

ںیہمت امری اجریہ 

شںیہ

ب٨ٍى حن٨   دمٓ مؤ٩ر  ث٭ة ديرٍضى
 ظةرض

اجریہ آپ وك امری 

شےہ

بني /  أ٩خ ديرٍضى
ب٨ٍى   ث٭ةديرٍضى

آپ وك امری اجریہ 

شںیہ

بني /  أ٩خ ديرٍضى
ب٨ٍى   ث٭ة ديرٍضى

٦ٛؿدك دمٓ 
 مؤ٩ر ظةرض

شےھجم امری اجریہ ےہ
رٍضىب

ي
 ث٭ة أ٩ة أ

شےھجم امری اجریہ ںیہ
رٍضىب   

ي
 ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ ث٭ة أ٩ة أ

شںیمہ امری اجریہ ےہ
 ث٭ة حن٨ ٩يرضب

شںیمہ امری اجریہ ںیہ
 دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ ث٭ة حن٨ ٩يرضب

 

 مالحؾث :
 يف ويٖ املٛؿد ٦ٛؿدا ، كيف ويٖ اجل٧ٓ يلٮف  يف ويٖ املؤ٩ر يلٮف املٕٛٮؿي   

 .ك٣ل٨ كٝخى إرصةع ال٧ٌري يلٮف الك٧٬ة يف ظل٥ املؤ٩ر املٛؿد  دمٕة ،
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 ظار املففو اى

 /  اتلفريف 
 ، كهل)٥٬ ص٤كٮا("فہ ےھٹیب" /ال، ٦سلكي٭٧ةاحلةؿ كاملكذٞج٢ ٦ٕ ى ٢ٕٚ يذ٨٧ٌ  ٬ٮ

 /أربٕح أ٩ٮاع
٢ٕٛ ا٣ _3املذٕؽم امل٤ٕٮـ ، ٌةرع ٢ٕٛ املا٣ _2،  الالزـٌةرع ٢ٕٛ املا٣ _1

٢ٕٚ املٌةرع املذٕؽم املض٭ٮؿ ال_4املٌةرع املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿد ، 
 ثىي٘ح اجل٧ٓ.

ٔم واملخفدي امل الالزمظار  ففو املاىكاـدة ةِاء   :في

ؾؼ ٔال٦ح املىؽر ، كاملذٕؽم امل٤ٕٮـ ث الالزـٌةرع ٢ٕٛ املا٣ ييىةغ أف ختي
ا"

 

ةؼ ل٧٤ٛؿد قٮاء اكف ااجة ك ظةرضا "ي ، كل٤ض٧ٓ ""ےيةء دل٭ٮ٣ح " ، ز٥ دٌي
، كل٧٤ٛؿد املذلك٥  "كاك دل٭ٮ٣ح "حتٛيٛة ،كل٤ض٧ٓ احلةرض"ںی"شل٧٤ذلك٥ا٣٘ةات ك
ش.)ٝةمٮا("" فہ اےھٹش)ٝيةـ(اانھٹ " /٦سال ٨٦"ؤں " 

 يف:اتلرص

٢ٕٛ املٌةرع ا٣
 الالزـ

٢ٕٛ املٌةرع ا٣ اتلرصيٙ
شاملذٕؽم امل٤ٕٮـ

شالىيٖشاتلرصيٙ

شفہ اےھٹ
 ٍ٥ ٞي  حًلى

شفہ امرے
ش٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ اات حًلىرًضٍب 
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شفہ اںیھٹ
 حًلٞٮمٮا

شفہ امرںی
شدمٓ ٦ؾ٠ؿ اات حًلىرًضبٮا

شوت اےھٹ
 ٍ٥ ٞي  تًلى

شوت امرے
ش٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض تًلىرٍضًٍب 

شمت اوھٹ
 تًلٞٮمٮا

شامرفمت 
بٮا شدمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض تًلىرٍضً

شآپ اوھٹ
٥ٍ / تًلىٞٮمٮا ٞي  تًلى

شآپ امرف
تًلىرٍضًٍب / 

بٮاتًلى   رٍضً
٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 

شظةرض

شںیم اوھٹں
قي 
ى
 ٥ٍ أًل

شںیم امرفں
رٍضًٍب 

ى
ش٦ٛؿد٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ أًل

شمہ اںیھٹ
ٞي   ٥ٍ جًلى

شمہ امرںی
شدمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ جًلىرٍضًٍب 

 

 ةصيغث املفرد واجلٍؿ شٓٔلي املاملخفدظار  ففو املاىكاـدة ةِاء 
تي  ٞى ٍٕ ، "اجےئ"ل٧٤ح ث٢ٕٛ املةي امل٤ُٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ يف ويٖ املٛؿد ا٣ حي

"شششاےس امرا ایگ   ش:٦٨٦سال"ایگ، یئگ، ےئگ افر ںیئگ"   ثؽال ٨ٔ "اجںیئ" ثل٧٤ح كيف ويٖ اجل٧ٓ

) ًبى بٮا(اےس امرے ےئگ ش:ش٨٦كش)حًليرٍضىب(،اےس امرا اجےئ" )رضي ً "اےسامرے اجںیئ"   ش)رضي

بٮا)  (.حًليرٍضى

  اتلرصيف:

املٌةرع 
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

املٌةرع  اتلرصيٙ
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

 الىيٖ اتلرصيٙ

 حًليرٍضىٍب  اےس امرا اجےئ
 اےس امرے اجںیئ

 
 ٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ اات حًليرٍضىٍب ث٭ة

بٍٮا اںیہن امرا اجےئ  حًليرٍضى
بٍٮا اںیہن امرے اجںیئ  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ث٭ة حًليرٍضى
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 تًليرٍضىٍب  ےھجت امرا اجےئ
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض تًليرٍضىٍب ث٭ة ےھجت امرے اجںیئ

بٍٮا ںیہمت امرا اجےئ  تًليرٍضى
بٍٮا ث٭ة ںیہمت امرے اجںیئ  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض تًليرٍضى

تًليرٍضىٍب /  آپ وك امرا اجےئ
بٍ   ٮاتًليرٍضى

تًليرٍضىٍب /  آپ وك امرے اجںیئ
بٍ   ث٭ة ٮاتًليرٍضى

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

رٍضىٍب  ےھجم امرا اجےئ
ي
 أًل

رٍضىٍب ث٭ة ےھجم امرے اجںیئ
ي
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ أًل

 جًليرٍضىٍب  ںیمہ امرا اجےئ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ جًليرٍضىٍب ث٭ة ںیمہ امرے اجںیئ

 ث٭ةتًليرٍضىٍب  اےس امری اجےئ
 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات تًليرٍضىٍب ث٭ة  اےس امری اجںیئ

ب٨ٍى  ی اجےئاںیہن امر  ث٭ة حًليرٍضى
ب٨ٍى ث٭ة اںیہن امری اجںیئ  دمٓ مؤ٩ر اات حًليرٍضى

بني ےھجت امری اجےئ  ث٭ة تًليرٍضى
بني ث٭ة ےھجت امری اجںیئ  ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض تًليرٍضى

ب٨ٍى  ںیہمت امری اجےئ  ث٭ة تًليرٍضى
ب٨ٍى ث٭ة ںیہمت امری اجںیئ  دمٓ مؤ٩ر ظةرض تًليرٍضى

رٍضى  آپ وك امری اجےئ
ي
 ٍب / جًليرٍضىٍب أًل

 ث٭ة
 آپ وك امری اجںیئ

 
رٍضىٍب / جًليرٍضىٍب 

ي
أًل

 ث٭ة
٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر 

 ظةرض

رٍضىٍب  ےھجم امری اجےئ
ي
 ث٭ة أًل

رٍضىٍب ث٭ة ےھجم امری اجںیئ
ي
 ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ أًل

 ث٭ة جًليرٍضىٍب  ںیمہ امری اجےئ
 دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ جًليرٍضىٍب ث٭ة ںیمہ امری اجںیئ

 

 مالحؾث :
ي  ِى ل ِى يف ا٣ٛة٢ٔيف ٬ؾا اتلرصيٙ اإلٚؿاد كاجل٧ٓ يف املٕٛٮؿ ٮظ ، ٦سال ٧٠ة لٮًظ

دٞٮؿ يف ويٖ املٛؿد/ "حًليرٍضىب ثة٣ٕىة"، ك ا٣ٕىة ٦ٛؿد ، كدٞٮؿ يف ويٖ اجل٧ٓ / " 
" ، كا٣ٕيٌص دمٓ ، ك٣ل٨  أرصٕ٪ة ٧ًري املٛؿد املؤ٩ر إىل ا٣ٕيٌص ؛ حًليرٍضىب ثة٣ٕيًصٌ

 ر ظكت ٝٮأؽ اجلعٮ.أل٩٭ة يف ظل٥ املٛؿد املؤ٩
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 فو املصخلتواىف 

 :اتلفريف
)٥٬ "فہ اےھٹ اگ"/ظؽكز٫ يف ز٨٦ آتو ، ٦سالىلع ٬ٮ٢ٕٚ يؽؿ ىلع ا٣ٞيةـ ثة٢٧ٕ٣، أك  

 كهل ٝك٧ةف / ، ص٤كٮا(
 ٢ٕٛ املكذٞج٢ املؽاَل.ا٣ _٢ٕٛ2 املكذٞج٢ امل٤ُٜ ، ا٣ _ 1

  :ففو املصخلتو املػيقاى
 ، ك٬ٮ ىلع أربٕح أٝكةـ /ملؿة كاظؽة يف ز٨٦ آت ة٬٢٧ٕ٣ٮ ٢ٕٚ يؽؿ ىلع ا٣ٞيةـ ث

املذٕؽم ٤ُٜ املكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ _2، الالزـ ٤ُٜ املكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ _ 1

٢ٕٛ ا٣ _٢ٕٛ4 املكذٞج٢ امل٤ُٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿد، ا٣_3  ؿ٭ٮضامل

 .جل٧ٓاملكذٞج٢ امل٤ُٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح ا

ٔمالالزم واملفخدي املػيق ملاصخلتو املففو اىكاـدة ةِاء  :في
تي الالزـ كاملذٕؽم امل٤ٕٮـ أ٫٩ ٤ُٜ املكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ٝةٔؽة ث٪ةء ٞى ٍٕ ٢ٕٛ ا٣حي

 ش)ٝةمٮا(فہ اےھٹش:ش٨٦، ٦سال"اگ، ےگ، یگ، ںیگ" / ث٧ة يٌلالالزـ كاملذٕؽم امل٤ٕٮـ املٌةرع 

 )٬ٮ قيىرٍضًب(." فہ امرےاگ"  )حًلىرٍضًٍب(:فہ امرے   ( ، ك٨٦قيٞٮـ)ش"" فہ اےھٹ اگ
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 :اتلصاريف

املكذٞج٢ ٢ٕٛ ا٣
 امل٤ُٜ الالزـ

املكذٞج٢ ٢ٕٛ ا٣ اتلرصيٙ
امل٤ُٜ املذٕؽم 

 امل٤ٕٮـ

 الىيٖ اتلرصيٙ

شفہ اےھٹاگ
 قيٞٮـ

 ٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ اات قيىرٍضًب فہ امرےاگ

شفہ اںیھٹ ےگ
 قيٞٮمٮف

بٮف فہ امرںی ےگ  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات قيىرٍضً

شوت اےھٹاگ
 قذٞٮـ

ذى  وت امرےاگ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض رٍضًبي قى

شمت اوھٹےگ
 قذٞٮمٮف

بيٮفى  مت امرفےگ ذىرٍضً  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض قى

آپ اوھٹےگ/آپ اںیھٹ 

شےگ

قذٞٮـ / 
 قذٞٮمٮف

ذىرٍضًبي /  آپ امرفےگ قى
بيٮفى  ذىرٍضً  قى

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

شںیم اوھٹں اگ
 قأٝٮـ

رٍضًبي  ںیم امرفں  اگ
ى
أ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ قى

شمہ اںیھٹ ےگ
 ق٪ٞٮـ

٪ىرٍضًبي  امرںی ےگ مہ  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ قى

شفہ اےھٹیگ
 ـي ٮٍ ٞي ذى قى 

ذىرٍضًبي  فہ امرےیگ  ٦ٛؿد مؤ٩ر اات قى

شفہ اںیھٹ یگ
٨٧ٍى قيى   ٞي

ب٨ٍى  فہ امرںی یگ يىرٍضً  دمٓ مؤ٩ر اات قى

شوت اےھٹ یگ
 قذٞٮ٦ني

بنيى  وت امرے یگ ذىرٍضً  ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض قى

شمت اوھٹ یگ
٨٧ٍى  ٞي  قذ

بٍ  مت امرفیگ ذىرٍضً  دمٓ مؤ٩ر ظةرض ٨ى قى

آپ اوھٹیگ/ آپ 

شاںیھٹ یگ

/  نيى ٦ً ٮٍ ٞي ذى قى 
٨٧ٍى  ٞي  قذى

بنيى /  آپ امرفیگ ذىرٍضً قى
ب٨ٍى  ذىرٍضً  قى

٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

شںیم اوھٹں یگ
 قى 

ى
ـي ٝي أ  ٮ

رٍضًبي  ںیم امرفں یگ
ى
أ  ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ قى

شمہ اںیھٹ یگ
 ـي ٮٍ ٞي ٪ى قى 

٪ىرٍضًبي  مہ امرںی یگ  دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ قى
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 ةصيغث املفرد واجلٍؿ: شٓٔلاملخفدي املػيق املصخلتو املففو اىدة ةِاءكاـ
ٞت ض٭ٮؿ املذٕؽم امل٤ُٜ املكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ييىةغ  ثىي٘ح املٛؿد كاجل٧ٓ ثأف يٕي

"اےس امرا  )حًليرٍضىٍب(:اےس امرااجےئ ٦٨٦سال"اگ، ےگ، یگ، ںیگ" ،  ثػ املض٭ٮؿ ٢ٕٛ املٌةرع ا٣

(، "اجےئاگ ييرٍضىبي بٮا)اےس امرے اجںیئ ش:ك٨٦ )قى (. ""اےس امرے اجںیئ ےگ(حًليرٍضى بٮفى ييرٍضى  )قى

 :اتلصاريف

املكذٞج٢ امل٤ُٜ 
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

املكذٞج٢ امل٤ُٜ  اتلرصيٙ
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 اجل٧ٓ

 الىيٖ اتلرصيٙ

ييرٍضىبي  اےس امرا اجےئاگ  قى
ييرٍضىبي ث٭ة اےس امرے اجںیئ ےگ  ٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ اات قى

بيٮفى  ا اجےئاگاںیہن امر ييرٍضى بيٮفى ث٭ة اںیہن امرے اجںیئ ےگ قى ييرٍضى  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات قى

ذيرٍضى  ےھجت امرا اجےئاگ  بي قى
ذيرٍضى  ےھجت امرے اجںیئ ےگ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض بي ث٭ةقى

ذيرٍضبيٮفى  ںیہمت امرا اجےئاگ ذيرٍضبيٮفى ث٭ة ںیہمت امرے اجںیئ ےگ قى  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض قى

بي  / ذيرٍضى قى  آپ وك امرا اجےئاگ
بٮفى  ذيرٍضى  قى

ذيرٍضى  آپ وك امرے اجںیئ ےگ بي قى
بٮفى ث٭ة ذيرٍضى  /قى

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

رٍضىبي  ےھجم امرا اجےئاگ
ي
أ  قى

رٍضىبي ث٭ة ےھجم امرے اجںیئ ےگ
ي
أ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ قى

٪يرٍضىبي  ںیمہ امرا اجےئاگ ٪يرٍضىبي ث٭ة ںیمہ امرے اجںیئ ےگ قى  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ قى

ذيرٍضىبي  امری اجےئیگاےس   ث٭ة ْل قى
ذيرٍضىبي ث٭ة اےس امری اجںیئ یگ  ٦ٛؿد مؤ٩ر اات ْل قى

ب٨ٍى  اںیہن امری اجےئیگ ييرٍضى  ث٭ة قى
ب٨ٍى  اںیہن امری اجںیئ یگ ييرٍضى  دمٓ مؤ٩ر اات ث٭ة قى

بنًيى قذي  ےھجت امری اجےئیگ  ث٭ة رٍضى
بنًيى ث٭ةقذي  ےھجت امری اجںیئ یگ  ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض رٍضى

ب٨ٍى   امری اجےئیگںیہمت ذيرٍضى  ث٭ة قى
ب٨ٍى ث٭ة ںیہمت امری اجںیئ یگ ذيرٍضى  دمٓ مؤ٩ر ظةرض قى
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بنًيى / قذي  آپ وك امری اجےئیگ رٍضى
ب٨ٍى  ذيرٍضى  ث٭ة قى

بنًيى / قذي  آپ وك امری اجںیئ یگ رٍضى
ب٨ٍى ث٭ة ذيرٍضى  قى

٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

رٍضىبي  ےھجم امری اجےئیگ
ي
أ  ث٭ة قى

رٍضىبي ث٭ة یگ ےھجم امری اجںیئ
ي
أ  ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ قى

٪يرٍضىبي  ںیمہ امری اجےئیگ  ث٭ة قى
٪يرٍضىبي ث٭ة ںیمہ امری اجںیئ یگ  دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ قى

 

 
 

  دايماملصخلتو املففو اى

 اتلفريف :
شش"فہ ااتھٹ رےہاگ"ش/٦سالأك مٮاو٤ذ٫ يف املكذٞج٢ ٢ٕٚ يؽؿ ىلع اقذ٧ؿار ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ

 /ٮ ىلع أربٕح أ٩ٮاعك٬ )يٞٮـ ثةالقذ٧ؿار( 
 املذٕؽم ؽاَلاملكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ _2  الالزـ،ؽاَلاملكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ _1

٢ٕٛ ا٣ _4، َل املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿد٢ٕٛ املكذٞج٢ املؽاا٣_3امل٤ٕٮـ، 

 اَل املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح اجل٧ٓ.املكذٞج٢ املؽ

ٔمامل  الالزم واملخفديدايماملصخلتو املففو اىكاـدة ةِاء   : في
ؾؼ ٨٦  ؽاَلاملكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣َؿيٞح ث٪ةء  الالزـ ، كاملذٕؽم امل٤ٕٮـ ثأف ختي

ةؼ ك"ےہ" ،الالزـ لك٧ح ٢ٕٛ احلةؿ املؽاَل ا٣ رےہاگ، رںیہ ش"شاللك٧ةت اتلةحلح /إحل٫ دٌي
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ـ يٞٮ)ش"فہ ااتھٹ رےہ اگ"   )يٞٮـ(فہ ااتھٹ ےہ /٦٨٦سالےگ، روہں اگ، رےہ یگ،رںیہ ںیگ، روہں یگ" ، 
ا ےہ ش:ش، ك٨٦ (ثةالقذ٧ؿار

 

(فہ امري ا رےہاگ"  )يىرٍضًبي

 

 .(يىرٍضًب ثةالقذ٧ؿار)ش" فہ امري

  اتلصاريف:

املكذٞج٢ ٢ٕٛ ا٣
 املؽاَل الالزـ

املكذٞج٢ ٢ٕٛ ا٣ اتلرصيٙ
املؽاَل املذٕؽم 

 امل٤ٕٮـ

 الىيٖ اتلرصيٙ

شفہ ااتھٹ رےہاگ
 مكذ٧ؿايٞٮـ 

ا رےہاگ

 

ٍكذى٧ًؿا بي يىرٍضً  فہ امري ٦ؾ٠ؿ  ٦ٛؿد  مي
 اات

شفہ اےتھٹ رںیہ ےگ
يٞٮمٮف 
 مكذ٧ؿي٨

يىرضبٮف  فہ امرےت رںیہ ےگ
ٍكذى٧ًؿي  ٨مي

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات

شوت ااتھٹ رےہاگ
 كذ٧ؿادٞٮـ م

ا رےہاگ

 

ٍكذى٧ًؿا وت امري ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ  دىرًضبي مي
 ظةرض

شمت اےتھٹ روہےگ
دٞٮمٮف 
 مكذ٧ؿي٨

درضبٮف  مت امرےت روہےگ
ٍكذى٧ًؿي  ٨مي

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض

ےتھٹ روہےگ/آپ آپ ا

شاےتھٹ رںیہ ےگ

دٞٮـ / دٞٮمٮف 
 ثةالقذ٧ؿار

آپ امرےت روہےگ/ 

 آپ امرےت رںیہ ےگ
درضبٮف / درضب 

 ثةالقذ٧ؿار
٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 

 ظةرض

شںیم ااتھٹ روہں اگ
 كذ٧ؿاأٝٮـ م

ا روہں اگ

 

  ںیم امري
ى
ٍكذى٧ًؿا بي رٍضً أ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ مي

شمہ اےتھٹ رںیہ ےگ
 مكذ٧ؿي٩٨ٞٮـ 

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ مكذ٧ؿي٨ بي رٍضً ٩ى  ںیہ ےگمہ امرےت ر
شفہ ایتھٹ رےہیگ

ْل دٞٮـ 
 مكذ٧ؿة

ْل دىرٍضًب  فہ امریت رےہ یگ
ٍكذى٧ًؿة  مي

 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات
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شفہ ایتھٹ رںیہ یگ
٨٧ٍى  ٞي ٨٬  حى
 ثةالقذ٧ؿار

ب٨ى  فہ امریت رںیہ یگ يىرٍضً
 مكذ٧ؿات

 دمٓ مؤ٩ر اات

شوت ایتھٹ رےہ یگ
 مكذ٧ؿةدٞٮ٦ني 

ٍكذى٧ًؿة ےہ یگوت امریت ر ٦ٛؿد مؤ٩ر  دىرًضبني مي
 ظةرض

شمت ایتھٹ روہ یگ
٨٧ٍى  ٞي  مكذ٧ؿاتتى

ب٨ٍى مكذ٧ؿات مت امریت رںیہ یگ  دمٓ مؤ٩ر ظةرض دىرٍضً
آپ ایتھٹ روہ یگ/ 

شآپ ایتھٹ رںیہ یگ

٨٧ٍى  ٞي دٞٮ٦ني / تى
 ثةالقذ٧ؿار

آپ امریت روہ یگ / 

 آپ امریت رںیہ یگ
ب٨ٍى دىرًضبني /  دىرٍضً

 ثةالقذ٧ؿار
٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر 

 ظةرض

شںیم ایتھٹ روہں یگ
 مكذ٧ؿةأٝٮـ 

  ںیم امریت روہں یگ
ى
ٍكذى٧ًؿة بي رٍضً أ ٦ٛؿد مؤ٩ر  مي

 ٦ذلك٥
شمہ ایتھٹ رںیہ یگ

 مكذ٧ؿي٩٨ٞٮـ 
ٍكذى٧ًؿة بي رٍضً ٩ى  مہ امریت رںیہ یگ  دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ مي

 

  جلٍؿةصيغث املفرد وا شٓٔلامل  املخفديدايماملصخلتو املففو اىكاـدة ةِاء 

ؾؼ ٛؿد كاجل٧ٓ ثأف ختي ثىي٘ح املض٭ٮؿ املذٕؽم امل ؽاَلاملكذٞج٢ امل٢ٕٛ ا٣ ييب ٍى
ةؼ إحل٫ "ایگ، یئگ، ےئگ افر ںیئگ" املةي امل٤ُٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ ٨٦  يف  ثؽال ٔ٪٭ة، كدٌي

ا رےہاگ، اجیت رےہ یگ  ويٖ املٛؿد/ 

 

 سال"، ٦:  " اجےت رںیہ ےگ، اجیت رںیہ یگ ، كيف ويٖ اجل٧ٓ"اجي
(اےس امرا ایگ/٨٦ ًبى ا رےہاگ"   )رضي

 

ييرٍضىب مكذ٧ؿا(،" اےس امرا اجي ششاےس امرے ےئگ ش:ك٨٦ )قى

بٮا( ً بٮف مكذ٧ؿي٨(.اےسامرے اجےت رںیہ ےگ" ")رضي ييرٍضى  )قى

ش
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 اتلصاريف :

املكذٞج٢ امل٤ُٜ  
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

املكذٞج٢ امل٤ُٜ   اتلرصيٙ
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

 الىيٖ اتلرصيٙ

ا رےہاگ

 

شاےس امرا اجي
٬ٮ ييرٍضىب 

 مكذ٧ؿا
اےس امرے اجےت 

شرںیہ ےگ

٬ٮ ييرٍضىب ث٭ة 
 مكذ٧ؿا

٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ 
 اات

ا رےہاگ

 

شاںیہن امرا اجي
بٮف  ييرضى
 مكذ٧ؿي٨

اںیہن امرے اجےت 

شرںیہ ےگ

بٮف ث٭ة  ييرضى
 مكذ٧ؿي٨

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات

ا رےہاگ

 

 ديرٍضىب مكذ٧ؿا ےھجت امرا اجي
ےھجت امرے اجےت 

 ےگرںیہ 

ديرٍضىب ث٭ة 
 مك٧رتا

٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

ا رےہاگ

 

بٮف  ںیہمت امرا اجي ديرٍضى
 مكذ٧ؿي٨

ںیہمت امرے اجےت 

 رںیہ ےگ

بٮف ث٭ة  ديرٍضى
 مكذ٧ؿي٨

دمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

ا 

 

آپ وك امرا اجي

 رےہاگ

بٮف  ديرٍضبي / ديرٍضى
 ثةالقذ٧ؿار

آپ وك امرے اجےت 

 رںیہ ےگ

بٮف   ديرٍضبي / ديرٍضى
 ث٭ة ثةالقذ٧ؿار

كدمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ٛؿد
 ظةرض

ا رےہاگ

 

رٍضىبي مكذ٧ؿا ےھجم امرا اجي
ي
 أ

ےھجم امرے اجےت 

 رںیہ ےگ

رٍضىبي ث٭ة 
ي
أ

 مكذ٧ؿا
٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ 

 ٦ذلك٥
ا رےہاگ

 

٩يرٍضىبي  ںیمہ امرا اجي
 مكذ٧ؿي٨

ںیمہ امرے اجےت 

 رںیہ ےگ

٩يرٍضىبي ث٭ة 
 مكذ٧ؿي٨

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥

اےس امری اجیت 

شرےہیگ

ْل ديرضىب ث٭ة 
 مكذ٧ؿة

امری اجیت رںیہ اےس 

شیگ

ْل ديرضىب ث٭ة 
 مكذ٧ؿة

٦ٛؿد مؤ٩ر 
 اات

اںیہن امری اجیت 
ب٨ٍى ث٭ة  ٨٬  ييرٍضى

اںیہن امری اجیت رںیہ 
ب٨ٍى ث٭ة  دمٓ مؤ٩ر ٨٬  ييرٍضى
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 مكذ٧ؿات رےہیگ
 اات مكذ٧ؿات یگ

بني ث٭ة  ےھجت امری اجیت رےہیگ ديرٍضى
 ةؿمكذ٧

بني ث٭ة  ےھجت امری اجیت رںیہ یگ ديرٍضى
 ةؿمكذ٧

٦ٛؿد مؤ٩ر 
 ظةرض

ںیہمت امری اجیت 

 رےہیگ

ب٨ٍى  ث٭ة ديرٍضى
 مكذ٧ؿات

ںیہمت امری اجیت رںیہ 

 یگ

ب٨ٍى  ديرٍضى
 مكذ٧ؿاتث٭ة

دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

آپ وك امری اجیت 

 رےہیگ

ب٨ٍى  بني / ديرٍضى ديرٍضى
 ث٭ة ثةالقذ٧ؿار

آپ وك امری اجیت رںیہ 

 یگ

ب٨ٍى  بني / ديرٍضى ديرٍضى
 ث٭ة ثةالقذ٧ؿار

٦ٛؿدك دمٓ 
 مؤ٩ر ظةرض

رٍضىب ث٭ة  ےھجم امری اجیت رےہیگ
ي
أ

 ؿ٦ح٧مكذ
رٍضىب ث٭ة  ےھجم امری اجیت رںیہ یگ

ي
أ

 ؿ٦ح٧مكذ
٦ٛؿد مؤ٩ر 

 ٦ذلك٥
ںیمہ امری اجیت 

 رےہیگ

٩يرٍضىب ث٭ة 
 مكذ٧ؿات

ںیمہ امری اجیت رںیہ 

 یگ

٩يرٍضىب ث٭ة 
 مكذ٧ؿات

دمٓ مؤ٩ر 
 ٦ذلك٥

 

 
 

 

 مراألففو 
 اتلفريف:

ةأمؿو تللكيٙ ثا٢ٕٚ يؽؿ ىلع ٬ٮ  أ(ش"ڑپھ " )ٝي٥(،"اھٹ":ش٦سال ٦ى ، كهل ٩ٮاعف / )اٝؿى
 .ؽاَلاملمؿ األ٢ٕٚ  _٤ُ2ٜ ، املمؿ األ٢ٕٚ _1
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 ػيقاملمر األففو 
 :اتلفريف

ة أمؿو اتللكيٙ ث٢ٕٚ يؽؿ ىلع  ٬ٮ )اص٤ف ملؿة ( ،  " وت ھٹیبش" /، ٦سالكاظؽةملؿة ٦ى
 ك٬ٮ ىلع أربٕح أ٩ٮاع/

٢ٕٚ  _3املذٕؽم امل٤ٕٮـ، ٤ُٜ األمؿامل٢ٕٚ  _2، ـالالز٤ُٜ األمؿامل٢ٕٚ _ 1 
األمؿ امل٤ُٜ املذٕؽم ٢ٕٚ _4 املٛؿد،٤ٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح املُاألمؿ

 . املض٭ٮؿ ثىي٘ح اجل٧ٓ 

ٔمالالزم واملخفدي املػيق املمر األةِاء ففو كاـدة   :في
ؾؼ ٨٦ املىؽر ٔالالالزـ كاملذٕؽم امل٤ُٜ املمؿ األ ييىةغ ٦ذ٫ ٤ٕٮـ ثأف ختي

ا"

 

٥ٍ( "اھٹ"شش)ٝيةـ( "اانھٹ "/ ، ٦سال ٨٦ "ي ا ك٨٦ / ، )قي

 

 .)ارٍضًٍب("شامر "ش)رضب(شامري
 
 

األمؿ امل٤ُٜ 
 الالزـ

األمؿ امل٤ُٜ  اتلرصيٙ
 املذٕؽم امل٤ٕٮـ

 الىيٖ اتلرصيٙ

شفہ اےھٹ
 ٍ٥ ٞي  حًلى

شفہ امرے
 ٦ٛؿداات حًلىرٍضًٍب 

شفہ اںیھٹ
 حًلىٞٮمٮا

شفہ امرںی
بٮا  تدمٓ اا حًلىرٍضً

شوت اھٹ
 ٍ٥ ٞي  تًلى

شوت امر
 ٦ٛؿد ظةرض تًلىرٍضًٍب 

شمت اوھٹ
 تًلىٞٮمٮا

شمت امرف
بٮا  دمٓ ظةرض تًلىرٍضً

شآپ اوھٹ/آپ اںیھٹ
٥ٍ / تًلىٞٮمٮا ٞي  تًلى

شآپ امرف/آپ امرںی
تًلىرٍضًٍب / 
بٮا  تًلىرٍضً

٦ٛؿد / دمٓ 
 ظةرض
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شآپ اےئھٹ
٥ٍ / تًلىٞٮمٮا ٞي  تًلى

ش

ئ

شآپ امری 
تًلىرٍضًٍب / 
بٮ  اتًلىرٍضً

٦ٛؿد / دمٓ 
 ظةرض

شںیم اوھٹں
 ٍ٥ قي

ى
 أًل

شںیم  امرفں
رٍضًٍب 

ى
 ٦ٛؿد اات أًل

شمہ اںیھٹ
 ٍ٥ ٞي  جًلى

شمہ امرںی
 دمٓ اات جًلىرٍضًٍب 

 

 ةصيغث املفرد واجلٍؿ: شٓٔلاملخفدي املػيق املمر األكاـدة ةِاء ففو 
ؾؼ ٨٦ أفثىي٘ح املٛؿد كاجل٧ٓ ثض٭ٮؿ املذٕؽم امل٤ُٜ املمؿ األ٢ٕٚ ييىةغ   ختي

ةؼ إحل٫ ثؽال ٔ٪٭ة "ایگ، یئگ، ےئگ افر ںیئگ"، أػؿاملةي امل٤ُٜ املذٕؽم املض٭ٮؿ  كدٌي
ًب(شاےس امرا ایگ ش:، ٦سال٨٦"" اجںیئ ، كل٤ض٧ٓ:"اجےئل٧٤ٛؿد ش"اےس امرا اجےئ "ش)رضي

بٮا(٥٬ )اےس امرے ےئگشش:شك٨٦ )حًليرٍضىٍب(، ً بٮا(.حًلي ) "اےسامرے اجںیئ"ششرضي  رٍضى

 اتلصاريف:

٤ُٜ األمؿ امل
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

 

 اتلرصيٙ

األمؿ امل٤ُٜ 
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 اجل٧ٓ

 

 اتلرصيٙ

 

 الىيٖ

شاےس امرا اجےئ
 حًليرٍضىٍب 

شاےس امرے اجںیئ
٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ  حًليرٍضىٍب ث٭ة

 اات
شاںیہن امرا اجےئ

بٮا  حًليرٍضى
شاںیہن امرے اجںیئ

بٮا ث٭ة  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات حًليرٍضى
 ٍب تًليرٍضى  ےھجت امرا اجےئ

٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ  تًليرٍضىٍب ث٭ة ےھجت امرے اجںیئ
 ظةرض
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بٮا ںیہمت امرا اجےئ  تًليرٍضى
بٮا ث٭ة ںیہمت امرے اجںیئ  دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض تًليرٍضى

تًليرٍضىٍب /  آپ وك امرا اجےئ
بٮا  تًليرٍضى

تًليرٍضىٍب /  آپ وك امرے اجںیئ
بٮا ث٭ة  تًليرٍضى

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

رٍضى  ےھجم امرا اجےئ
ي
 ٍب أًل

رٍضىٍب ث٭ة ےھجم امرے اجںیئ
ي
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ أًل

 جًليرٍضىٍب  ںیمہ امرا اجےئ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ جًليرٍضىٍب ث٭ة ںیمہ امرے اجںیئ

شاےس امری اجےئ
 تًليرٍضىٍب ث٭ة

شاےس امری اجںیئ
 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات تًليرٍضىٍب ث٭ة

ب٨ٍى ث٭ة اںیہن امری اجےئ  حًليرٍضى
 دمٓ مؤ٩ر اات ب٨ٍى ث٭ةحًليرٍضى  اںیہن امری اجںیئ

بني ث٭ة ےھجت امری اجےئ  تًليرٍضى
بني ث٭ة ےھجت امری اجںیئ ٦ٛؿد مؤ٩ر  تًليرٍضى

 ظةرض
ب٨ٍى ث٭ة ںیہمت امری اجےئ  تًليرٍضى

ب٨ٍى ث٭ة ںیہمت امری اجںیئ  دمٓ مؤ٩ر ظةرض تًليرٍضى
بني /  آپ وك امری اجےئ تًليرٍضى

ب٨ٍى ث٭ة  تًليرٍضى
بني / تًليرٍضى  آپ وك امری اجںیئ

ب٨ٍى ث٭ة  تًليرٍضى
٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر 

 ظةرض

 أًلزرٍضىٍب ث٭ة ےھجم امری اجےئ
مؤ٩ر ٦ٛؿد  أًلزرٍضىٍب ث٭ة ےھجم امری اجںیئ

 ٦ذلك٥
 جًليرٍضىٍب ث٭ة ںیمہ امری اجےئ

 ٦ذلك٥مؤ٩ر دمٓ  جًليرٍضىٍب ث٭ة ںیمہ امری اجںیئ
 

 
 

  دايماملمر األففو 
 / اتلفريف

وت اھٹیب  "ش:ىلع مٮاو٤ذ٫ إىل ٦ؽة َٮي٤ح ، ٦سالؿار ا٢ٕٛ٣ ، أك٢ٕٚ يؽؿ ىلع دل٬ٮ  

ا  )ك٨ٍ صةلكة(،ش"رہ

 

  ٬ٮ ىلع أربٕح أٝكةـ/ش،  )كاو٢ يف ا٢٧ٕ٣(ششرہ شوت ركي
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٢ٕٚ  _3، املذٕؽم امل٤ٕٮـ ؽاَلاملمؿ األ٢ٕٚ _ 2،  الالزـؽاَلاملمؿ األ٢ٕٚ  _ 1
املذٕؽم  ألمؿاملؽاَل٢ٕٚ ا_4، داملذٕؽم املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿاألمؿ املؽاَل 

 .املض٭ٮؿ ثىي٘ح اجل٧ٓ

ٔاـد ةِاء  الالزم  دايماملمر األففو ك

 اىػريلث األوىل:
ةؼ  ؽاَلاملمؿ األَؿيٞح ث٪ةء ٢ٕٚ    "ا" الالزـ أ٫٩ ثٕؽ ظؾؼ ٔال٦ح املىؽر دٌي

٨ٍ صةلكة("رےہ" اھٹیب  )ص٤ٮس(انھٹیب/، ٦سال ٨٦"رےہ "  .)كي

 اىػريلث اثلاُيث:
ةؼ ثٕؽ ظؾؼ ٔال  ا" ٦ح املىؽر دٌي

 

" فہ ااتھٹ   )ٝيةـ(اانھٹ ، ٦سال ٨٦/" رےہ" ك "ي

 )٣ًيكذ٧ؿ يف ا٣ٞيةـ(.رےہ" 
 اتلرصيف :

 

ظكت ا٣ُؿيٞح 
 األكىل

 الىيٖ اتلرصيٙ ا٣ُؿيٞح اثلة٩يح اتلرصيٙ

شفہ ااھٹ رےہ
ٜى صةلكة  حًلىجٍ

شفہ ااتھٹ رےہ
٣ًيىٍكذى٧ًٍؿ يف 

 ا٣ٞيةـ
٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ 

 اات
شفہ اےھٹ رںیہ

 صةلكني حًلىجٍٞٮا
شفہ اےتھٹ رںیہ

كا يف ا٣ٞيةـ  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ٣ًيىٍكذى٧ًؿ 
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شوت ااھٹ رہ
ٜى صةلكة  تًلىجٍ

شوت ااتھٹ رہ
٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ يف 

 ا٣ٞيةـ
٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ 

 ظةرض
شمت اےھٹ روہ

ٮا صةلكني ٞى  تًلىجٍ
شمت اےتھٹ روہ

٣ًتىٍكذى٧ًؿكا يف 
 ا٣ٞيةـ

دمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

آپ اےھٹ روہ/ آپ 

شاےھٹ رںیہ

ٜى  ٮا  تًلىجٍ ٞى / تًلىجٍ
 صةلكني

آپ اےتھٹ روہ/ آپ 

شاےتھٹ رںیہ

٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ / 
٣ًتىٍكذى٧ًؿكا يف 

 ا٣ٞيةـ

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

شآپ اےھٹ رےئہ
ٮا  ٞى ٜى / تًلىجٍ تًلىجٍ

 صةلكني
شآپ اےتھٹ رےئہ

٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ / 
٣ًتىٍكذى٧ًؿكا يف 

 ا٣ٞيةـ

٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

شںیم ااھٹ روہں
ٜى صةلكة ٍب

ى
 أًل

شااتھٹ روہںںیم 
ٍقذى٧ًٍؿ يف ا٣ٞيةـ

ى
٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ  أًل

 ٦ذلك٥
شمہ اےھٹ رںیہ

ٜى صةلكني  جًلىجٍ
شمہ اےتھٹ رںیہ

٣ًنىٍكذى٧ًٍؿ يف 
 ا٣ٞيةـ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥

شفہ اىھٹ رےہ
ٜى صةلكح  تًلىجٍ

شفہ ایتھٹ رےہ
٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ يف 

 ا٣ٞيةـ
٦ٛؿد مؤ٩ر 

 اات
شفہ اىھٹ رںیہ

ًٞنيى صةلكةت  حًلىجٍ
شفہ ایتھٹ رںیہ

فى يف رٍ ؿً ٣ًيىٍكذى٧ٍ 
 ا٣ٞيةـ

دمٓ مؤ٩ر 
 اات

شوت اىھٹ رہ
ًٞني صةلكح  تًلىجٍ

شوت ایتھٹ رہ
ي٨ يف  ٣ًتىٍكذى٧ًؿب

 ا٣ٞيةـ
٦ٛؿد مؤ٩ر 

 ظةرض
شمت اىھٹ روہ

ٮف صةلكةت ٞي  تًلىجٍ
شمت ایتھٹ روہ

٣ًتىٍكذى٧ًٍؿٍرفى يف 
 ا٣ٞيةـ

دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض
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آپ اىھٹ روہ/ آپ 

شاىھٹ رںیہ

ًٞني صةلكح  تًلىجٍ
ٮف صةلكةت تًلى  ٞي  جٍ

آپ ایتھٹ روہ/ آپ 

شایتھٹ رںیہ

ي٨ /  ٣ًتىٍكذى٧ًؿب
٣ًتىٍكذى٧ًٍؿٍرفى يف 

 ا٣ٞيةـ

٦ٛؿدك دمٓ 
 مؤ٩ر ظةرض

شآپ اىھٹ رےئہ
ًٞني صةلكح  تًلىجٍ
ٮف صةلكةت ٞي  تًلىجٍ

شآپ ایتھٹ رےئہ
ي٨ /  ٣ًتىٍكذى٧ًؿب

٣ًتىٍكذى٧ًٍؿٍرفى يف 
 ا٣ٞيةـ

٦ٛؿدكدمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

شںیم اىھٹ روہں
 
ى
ٜى صةلكحأًل  ٍب

شںیم ایتھٹ روہں
ٍقذى٧ًٍؿ يف ا٣ٞيةـ

ى
 ٦ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٥ أًل

شمہ اىھٹ رںیہ
ٜى صةلكةت  جًلىجٍ

شمہ ایتھٹ رںیہ
٣ًنىٍكذى٧ًٍؿ يف 

 ا٣ٞيةـ
دمٓ مؤ٩ر 

 ٦ذلك٥
 

ٔم  :كاـدة ةِاء ففو األمر املدايم املخفدي املفي
ٌؾؼ ٔال٦ح املىييىةغ ٢ٕٚ األمؿ املؽاَل املذٕؽم  ٌةؼ دي ، كؽرامل٤ٕٮـ ثأف ختي

ة ٔ٪٭ة  ا" ًٔٮ

 

اش:٦سال٨٦ شش" رےہ "،ز٥ ش، "ي

 

(امري ا رےہشش)رضبه

 

٣ًيىٍكذى٧ًٍؿ يف ) "" فہ امري
 .(الرضب

 

 الىيٖ اتلرصيٙ اتلرصيٙ
ا رےہ

 

شفہ امري
 ٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ اات ٣ًيىٍكذى٧ًٍؿ يف الرضب

شفہ امرےت رںیہ
كا يف الرضب  دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات ٣ًيىٍكذى٧ًؿ 

ا رہ

 

شوت امري
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٍؿ يف الرضب٣ًتىٍكذى٧ً 

شمت امرےت روہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٣ًتىٍكذى٧ًؿكا يف الرضب

شآپ امرےت روہ/ آپ امرےت رںیہ
 ٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض كا يف الرضب٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ / ٣ًتىٍكذى٧ًؿ  
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شآپ امرےت رےئہ
 ٦ٛؿدكدمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض ٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ / ٣ًتىٍكذى٧ًؿكا يف الرضب

ا روہں

 

شںیم امري
 
ى
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٍقذى٧ًٍؿ يف الرضبأًل

شمہ امرےت رںیہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥ ٣ًنىٍكذى٧ًٍؿ يف الرضب

شفہ امریت رےہ
 ٦ٛؿد مؤ٩ر اات ٣ًتىٍكذى٧ًٍؿ يف الرضب

شفہ امریت رںیہ
 دمٓ مؤ٩ر اات فى يف الرضبرٍ ٣ًيىٍكذى٧ٍؿً 

شوت امریت رہ
ي٨ يف الرضب  ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض ٣ًتىٍكذى٧ًؿب

ش روہمت امریت
 دمٓ مؤ٩ر ظةرض ٣ًتىٍكذى٧ًٍؿٍرفى يف الرضب

شآپ امریت روہ/ آپ امریت رںیہ
ي٨ / ٣ًتىٍكذى٧ًٍؿٍرفى يف  ٣ًتىٍكذى٧ًؿب

 الرضب
 ٦ٛؿدك دمٓ مؤ٩ر ظةرض

شآپ امریت رےئہ
ي٨ / ٣ًتىٍكذى٧ًٍؿٍرفى يف  ٣ًتىٍكذى٧ًؿب

 الرضب
 ٦ٛؿدكدمٓ مؤ٩ر ظةرض

شںیم امریت روہں
ٍقذى٧ًٍؿ يف الرضب

ى
 ٛؿد مؤ٩ر ٦ذلك٦٥ أًل

شمہ امریت رںیہ
 دمٓ مؤ٩ر ٦ذلك٥ ٣ًنىٍكذى٧ًٍؿ يف الرضب

 

 ةصيغث املفرد واجلٍؿ: شٓٔلامل دايماملمر األففو 
ؾؼ ٔال٦ح املىؽر،أف ثكاجل٧ٓ املض٭ٮؿ ثىي٘ح املٛؿد ؽاَلاملمؿاأل٢ٕٚ  ييب ٍىى   ختي

ةؼ  ا رےہ، ی اجیت رےہ"  شٛؿد/إىل ويٖ امل ز٥ دٌي

 

ے اجےت رںیہ،   ش:"ش٧ٓويٖ اجل ، كإىل"ااجي

اش٦سال٨٦/ی اجیت رںیہ" ، 

 

(امري ا رےہ"  ش)رضبه

 

ا  ك ،(رٍضىب مكذ٧ؿاحًلي )ش" اےس امرااجي

 

" اںیہن امرا اجي

بٮا مكذ٧ؿي٨(. رےہ"   )حًليرٍضى
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 اتلرصيف :
 

األمؿ املؽاَل 
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 املٛؿد

األمؿ املؽاَل  اتلرصيٙ
املض٭ٮؿ ثىي٘ح 

 اجل٧ٓ

 الىيٖ اتلرصيٙ

ا رےہاےس 

 

حًليرٍضىٍب شامرا اجي
 مكذ٧ؿا

اےس امرے اجےت 

شرںیہ

حًليرٍضىٍب 
 ث٭ة مكذ٧ؿا

٦ٛؿد  ٦ؾ٠ؿ 
 اات

ا رےہ

 

بٮا شاںیہن امرا اجي حًليرٍضى
 مكذ٧ؿي٨

اںیہن امرے اجےت 

شرںیہ

بٮا  حًليرٍضى
 ث٭ة مكذ٧ؿي٨

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ اات

ا رےہ

 

تًليرٍضىٍب  ےھجت امرا اجي
 مكذ٧ؿا

ےھجت امرے اجےت 

 رںیہ

 تًليرٍضىٍب 
 ث٭ة مكذ٧ؿا

٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

ا رےہ

 

بٮا ںیہمت امرا اجي  تًليرٍضى
 ذ٧ؿي٨مك

ںیہمت امرے اجےت 

 رںیہ

بٮا  تًليرٍضى
 ث٭ة مكذ٧ؿي٨

دمٓ ٦ؾ٠ؿ 
 ظةرض

ا رےہ

 

تًليرٍضىٍب /  آپ وك امرا اجي
بٮا  تًليرٍضى
 ثةالقذ٧ؿار

آپ وك امرے اجےت 

 رںیہ

تًليرٍضىٍب / 
بٮا  ث٭ة  تًليرٍضى
 ثةالقذ٧ؿار

٦ؾ٠ؿ ٦ٛؿدكدمٓ 
 ظةرض

ا رےہ

 

رٍضىٍب   ےھجم امرا اجي
ي
أًل

 مكذ٧ؿا
ےھجم امرے اجےت 

 رںیہ

رٍضىٍب  
ي
أًل

 ث٭ة مكذ٧ؿا
٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ 

 ٦ذلك٥

ا رےہ

 

جًليرٍضىٍب  ںیمہ امرا اجي
 مكذ٧ؿي٨

ںیمہ امرے اجےت 

 رںیہ

جًليرٍضىٍب 
 ث٭ة مكذ٧ؿي٨

 دمٓ ٦ؾ٠ؿ ٦ذلك٥
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 تًليرٍضىٍب شاےس امری اجیت رےہ
 مكذ٧ؿة ث٭ة

تًليرٍضىٍب شیت رںیہاےس امری اج
 ث٭ة مكذ٧ؿة

٦ٛؿد مؤ٩ر 
 اات

ب٨ٍى  اںیہن امری اجیت رےہ  حًليرٍضى
 مكذ٧ؿات ث٭ة

ب٨ٍى  اںیہن امری اجیت رںیہ حًليرٍضى
 ث٭ة مكذ٧ؿات

دمٓ مؤ٩ر 
 اات

بني ےھجت امری اجیت رےہ  تًليرٍضى
 مكذ٧ؿة ث٭ة

بني  ےھجت امری اجیت رںیہ تًليرٍضى
 مكذ٧ؿة

٦ٛؿد مؤ٩ر 
 ظةرض

٨ى بٍ تًليرضى  امری اجیت رےہںیہمت 
 مكذ٧ؿات

٨ى بٍ تًليرٍضى  ںیہمت امری اجیت رںیہ
 ث٭ة مكذ٧ؿات

دمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

بني /  آپ وك امری اجیت رےہ تًليرٍضى
 ث٭ة تًليرضب٨ى 

 ثةالقذ٧ؿار

بني /  آپ وك امری اجیت رںیہ تًليرٍضى
تًليرضب٨ى ث٭ة 
 ثةالقذ٧ؿار

٦ٛؿدكدمٓ مؤ٩ر 
 ظةرض

  ےھجم امری اجیت رےہ
ي
 رٍضىٍب أًل

 مكذ٧ؿا  ث٭ة
رٍضىٍب   ےھجم امری اجیت رںیہ

ي
أًل

 ث٭ة مكذ٧ؿا
٦ٛؿد مؤ٩ر 

 ٦ذلك٥

 جًليرٍضىٍب  ںیمہ امری اجیت رےہ
 مكذ٧ؿي٨ ث٭ة

جًليرٍضىٍب  ںیمہ امری اجیت رںیہ
 ث٭ة مكذ٧ؿي٨

دمٓ مؤ٩ر 
 ٦ذلك٥
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 يهاجلففو 

 اتلفريف:
  "٦سال/  كٝٮع ا٨٦،٢٧ٕ٣  ٬ٮ٢ٕٚ يؽؿ ىلع امل٪ٓ

 

)ال  "ہن ڑپھ"،( ٥ٍ ٞي )ال تى  "اھٹم
 دٞؿأ( ، كهل ٩ٮاعف /

 ض٭ٮؿ.امل٤ُٜ املٔل اجل٢ٕٚ  _٤ٕ2ٮـ ، امل٤ُٜ املٔل اجل٢ٕٚ  _1

 ػيقامليه اجلففو 
ةؼ إىلاملٔل اجلةء ٢ٕٚ َؿيٞح ث٪ "٤ُٜ لك٧ح املمؿ األ ٤ُٜ أف دٌي

 

 شأك  )ال("م
٥ٍ(ششاھٹ  /٦سال٨٦ )ال(،"ہن"  اھٹ"ش)قي

 

٥ٍ("شم ٞي  . )ال تى
ش

 الىيٖ اتلرصيٙ ٢ٕ اجلٔل امل٤ُٜٚ
شوت ہن ھٹیب

٤ًٍٍف   ٦ٛؿد ظةرض ال َتى
شمت ہن وھٹیب

٤ًٍٍكٮا  دمٓ ظةرض ال َتى
شآپ ہن وھٹیب/ آپ ہن ںیھٹیب

٤ًٍٍكٮا ٤ًٍٍف / ال َتى  ٦ٛؿد / دمٓ ظةرض ال َتى
ے

ئ

هئ

ھ

ي ى ٹ

شآپ ہن 
٤ًٍٍكٮا ٤ًٍٍف / ال َتى  ٦ٛؿد / دمٓ ظةرض ال َتى

شفہ ہن ےھٹیب
٤ًٍٍف   ؿد اات٦ٛ ال جيى

شفہ ہن ںیھٹیب
٤ًٍٍكٮا  دمٓ اات ال جيى
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 شٓٔل املػيق امليه اجلففو 

ةؼ إىل األمؿ امل٤ُٜ املض٭ٮؿ لك٧ح ث٢ٕٚ اجلٔل امل٤ُٜ املض٭ٮؿ ييب ٍى  أف دٌي
"

 

٥ٍ(اھٹ ش/٦٨٦سال )ال(، "ہن"أك    )ال("م  اھٹ"  )قي

 

٥ٍ(ش"م ٞي  .)ال تى

 اتلرصيف :
 

ٖ الىي رصيٙاتل اجلٔل امل٤ُٜ املض٭ٮؿ
شوت ہن ھٹیب اج

٤ًٍٍف   ٦ٛؿد ظةرض ال َتى
شمت ہن ھٹیب اجؤ

٤ًٍٍكٮا  دمٓ ظةرض ال َتى
شآپ ہن ھٹیب اجؤ/ آپ ہن ھٹیب اجںیئ

٤ًٍٍكٮا ٤ًٍٍف / ال َتى  ٦ٛؿد / دمٓ ظةرض ال َتى
شآپ ہن ھٹیب اجےیئ

٤ًٍٍكٮا ٤ًٍٍف / ال َتى  ٦ٛؿد / دمٓ ظةرض ال َتى
شفہ ہن ھٹیب اجےئ

٤ًٍٍف   ٦ٛؿد اات ال جيى
شفہ ہن ھٹیب اجںیئ

٤ًٍٍكٮا  دمٓ اات ال جيى
 

 ففو اجليه املدايم

 /اتلفريف

رًق ، ٦سال/ أك ، ا٢٧ٕ٣ ملؽة َٮي٤ح  دٮايل٢ٕٚ يؽؿ ىلع امل٪ٓ ٨٦ ٬ٮ وت ہن  "ش٨٦ دلؿ 

ٜى صةلكةش"اھٹیب رہ  ، كهل ٩ٮاعف / ()ال تىجٍ
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 . ٢ٕٚ اجلٔل املؽاَل املض٭ٮؿ _٢ٕ2 اجلٔل املؽاَل امل٤ٕٮـ ، ٚ _ 1

ٔم  ففو اجليه املدايم املفي
شٓ يف ثؽايح ٢ٕٚ األمؿ املؽاَل لك٧ح ًى ٮٍ أف دي ث٢ٕٚ اجلٔل املؽاَل امل٤ٕٮـ ييىةغ 

"

 

ٜى صةلكة)اھٹیب رہش/٦٨٦سال،  )ال("ہن"أك )ال(   "م ٢ٍ يف ش""  ہن اھٹیب رہش(اث )ال دىٮىاوى
 .اجل٤ٮس(

 اتلرصيف : 
 

 الىيٖ ا٣رتدمح اتلرصيٙ
شوتہن اھٹیب رہ

ٜى  جٍ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرضشصةلكة التى
شمت ہن ےھٹیب روہ

 دمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض جٍٞٮا صةلكنيال تى 
شآپ ہن ےھٹیب روہ/ آپ ہن ےھٹیب رںیہ

ٜى صةلكةال تى  جٍٞٮا / ال تى  جٍ
 صةلكني

 ٦ٛؿد / دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض

شآپ ہن ےھٹیب رےئہ
ٜى صةلكةال تى  جٍٞٮا / ال تى  جٍ

شصةلكني

 ٦ٛؿد / دمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض

شفہ ہن اھٹیب رےہ
ٜى صةلكة حى ال  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿاات جٍ

شفہ ہن ےھٹیب رںیہ
 دمٓ ٦ؾ٠ؿاات يىجٞٮا صةلكني ال 

شوت ہن یھٹیب رہ
 ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض صةلكح ٜى جٍ تى ال

شمت ہن یھٹیب روہ
 دمٓ مؤ٩ر ظةرض صةلكةت تىجٌٍفى ال 
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آپ ہن یھٹیب روہ/آپ ہن یھٹیب 

شرںیہ

تىجٍٞني ال  / دجٌف صةلكحال
 صةلكةت

 رض٦ٛؿد / دمٓ مؤ٩ر ظة

شآپ ہن یھٹیب رےئہ
تىجٍٞني ال /دجٌف صةلكح ال

 صةلكةت
 ٦ٛؿد / دمٓ مؤ٩ر ظةرض

شفہ ہن یھٹیب رےہ
ٜى ال  ٦ٛؿد مؤ٩ر اات صةلكح تىجٍ

شفہ ہن یھٹیب رںیہ
 دمٓ مؤ٩ر اات حىجٍٞني صةلكةتال

 

 ففو اجليه املدايم املشٓٔل
اد٢ٕٚ اجلٔل املؽاَل املض٭ٮؿ  ييىةغي  مؿ املؽاَل املض٭ٮؿ يف ثؽايح ٢ٕٚ األ ثأف دـي

"لك٧ح 

 

ش، )ال("ہن"أك )ال(   "م ٨ٍ ٝةا٧ة) "رہااھٹ "شش:٦سال٨٦ش ال )"شہن ااھٹ رہ  "ش (كي
٨ٍ ٝةا٧ ش.(ةدىلي

ش

 الىيٖ ا٣رتدمح  اتلرصيٙ
شوت ہن اھٹیب رہ اج

ٜى صةلكة  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ظةرض ال تىجٍ
شمت ہن ےھٹیب رہ اجؤ

ٮا صةلكني ٞى  دمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض ال تىجٍ
شروہ/ آپ ہن ےھٹیب رںیہ آپ ہن ےھٹیب

ٜى صةلكة ٮا   ال تىجٍ ٞى جٍ / ال تى
 صةلكني

 ٦ٛؿد / دمٓ ٦ؾ٠ؿ ظةرض

شآپ ہن ےھٹیب رےئہ
ٮا  ٞى ٜى صةلكة / ال تىجٍ ال تىجٍ

 صةلكني
 ٦ٛؿد / دمٓ ٦ؾ٠ؿظةرض
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شفہ ہن اھٹیب رہ اجےئ
ٜى صةلكة جٍ  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿاات ال حى

شفہ ہن ےھٹیب رہ اجںیئ
ٮا صةلكني ٞى جٍ  ؿااتدمٓ ٦ؾ٠ ال حى

شوت ہن یھٹیب رہ اج
 ٦ٛؿد مؤ٩ر ظةرض ال تىجًٌٍف صةلكح

شمت ہن یھٹیب رہ اجؤ
ًٞني صةلكةت  دمٓ مؤ٩ر ظةرض ال تىجٍ

آپ ہن یھٹیب رہ اجؤ/آپ ہن یھٹیب رہ 

شاجںیئ

ًٞني  ال تىجًٌٍف صةلكح / ال تىجٍ
 صةلكةت

 ٦ٛؿد / دمٓ مؤ٩ر ظةرض

شآپ ہن یھٹیب رہ اجےیئ
ًٞني ال تىجًٌٍف صةلكح / ال تى  جٍ

 صةلكةت
 ٦ٛؿد / دمٓ مؤ٩ر ظةرض

شفہ ہن یھٹیب رہ اجےئ
ٜى صةلكح   ٦ٛؿد مؤ٩ر اات ال تىجٍ

شفہ ہن یھٹیب رہ اجںیئ
ًٞني صةلكةت جٍ  دمٓ مؤ٩ر اات ال حى

ش

ش

ش

ش

ش

ش

ش

 
ش
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شاألشٍاء 

 لالق٥ ٨٦ ظير ابل٪ةء زالزح أٝكةـ ، كْل /
 منذٜ.ك _ 3مىؽر ، ك _ 2صة٦ؽ ،   _ 1

 : اجلاٌد
ٍٜ ٨٦  اق٬٥ٮ ينذ يٍكذىٍؼؿىجىؽراملل٥ ي "شرھتپ "ش:، ٦سالك ال٦٢ٕٚ٪٫ اق٥  ، كل٥ٍ ي

 )أرض(.ش"زنیم"ش)ظضؿ(،

 /املصدر
، ألز٦٪ح اثلالثا٨٦ ٗري اٝرتاف ثأظؽ ٨٦ ظؽكز٫ اق٥ يؽؿ ىلع ا٢٧ٕ٣، أكىلع ٬ٮ

ينذىٜ ٨٦ اق٥ ل١٪٫  ٍخ ك٬ٮ ل٥ ي ٞى ٦٪٫ األٕٚةؿ كاألق٧ةء ظكت األوٮؿ ، ٦سال/  اٍمذي
اش"ش)ميش(،ش"انلچ " يةـ(،)ٝش"اانھٹ"

 

 )ًَتٮاؿ(.ش"رھپي

 فائدة :
ا"ٔال٦ح املىؽر ْل  "ال٤٘ح األرديح"ا٥٤ٔ أف يف 

 

٬ؾق  دي ؿً ، ك٣ل٨ أظية٩ة دى  : "ي
ش٦سال ،اللك٧ح يف ٩٭ةيح لك٧ةت ال دلٮف مىةدرى  ا":

 

اي

 

ا "،)صؽ ٨٦ ٝج٢ األـ("شي

 

ش"وچي

ا"، ()صٌه  ا " )٩ٮـ(،ش"وسي 

 

 )ٚؿاش(."وھچبي

 فائدة :
ؿؼ  اشىؽرٔال٦ح امل٦٪٫ خى ٍٚ ؾى أ٩ٟ إذا ػى ث "راملىؽ"يٕي

 

 اللك٧ح  ، أوعخ": "ي
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ا" خى ٍٚ ؾى / إذا ػى أمؿا، ٦سال

 

"اھٹ"  ،  ٚجٞيخ،  )ٝيةـ(اانھٹ""٨٦  كْل ٔال٦حاملىؽرش"ي

٥ٍ(كْل أمؿ  .)قي

 فائدة :
 ل٧٤ىؽر ٩ٮاعف ٨٦ ظير ابل٪ةء ، ك٧٬ة / 

يع ،  _1 يع  _2املىؽر األوٌل أك الًٮ  ٗري الًٮ

 أو الٔطيعاملصدر األصيل 

ٓ  مىؽر٬ٮ  ًً ش"انلچ"كش)ص٤ٮس(،"انھٹیب"ف )ٝيةـ(،"اانھٹ"شؽر، ٦سال/ملٕ ى املىكي
ا  ك " )ميش( ،  ؿ(.ٮ  )َتى ش"رھپي 

 : غري الٔطيع
٢ًٞ ٨٦ ٣٘ح أػؿل مىؽر ٬ٮ ٍخ إحل٫، أك اق٥  ٩ي ٛى ي ًً

ي
  /٨٦ٔال٦ح املىؽر، ٦سال ٚأ

ارعض "شرعض 

 

 ش ش/٨٦ك )اتل٧ةس (،  "ركي
 
ی ر

 

 ش "ش(حه ٔى ؽٍ )ػي ف
 
ی ر

 

(، ك "دي٪ة ف حه ٔى ؽ  ش/٨٦)ػي
اانپ

1

ا"ششش

 

ا "ش)٨ٛ٠ (نفک ش/ك٨٦  ٟ(،٤  ٧ى )تى "اانپي

 

٨ /)ش"انفکي ٍٛ ش.إبًلةس ال٨ٛ١ ( ٠ى

                                                           

أػؾتى ٫٧٤ٝ ، أػؾ٤ِٝل ، أػؾتي يؤدبم ٬ؾا املٕ ى ، ٦سال /  ال٧ٌري املضؿكر املذى٢ _ 1
.ٟ٧٤ٝ 
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 فائدة :

 .كاملذٕؽم _2الزـ ، لا _1ل٧٤ىؽر ٩ٮاعف ٨٦ ظير املٕ ى ، ك٧٬ة /  

 /الزملااملصدر
ش"ششانھٹیب /٨٦، ٦سالايمذيٜ ٦٪٫ ثة٣ٛة٢ٔ ٍٚٞاذلم ٢ٕٛ ا٣مىؽر يلذ٢٧ ٦ٕ ى ٬ٮ

 . )ص٤ف("فہ اھٹیب)ص٤ٮس(

  املخفدي :املصدر
شش)دراقح(ڑپانھ ٨٦ /أيٌة ، ٦سال املٕٛٮؿى  ايمذيٜ ٦٪٫اذلم  ٢ٕٛا٣ ٤ تُى ذى حى مىؽر ٬ٮ

 )درس(.ش"اس ےن ڑپاھ"

 فائدة :
ٓي  )ص٤ف("فہ اھٹیب"شإذا ٤ٝخى / ، ل١٪ٟ لٮ ٤ٝخى املٞىٮدى  ا٠ذ٢٧ الالكـ ، كٚ٭٥ الكة٦

ـي ل٥ ينذ )درس("اس ےن ڑپاھ "ش/ ٍٕؽي  ٫ الالك ٫ إال إذا أػربدى  ٞىٮدى املالكة٦ٓ ٥ ٭ى ٍٛ ، كل٥ حى  بى
 .، ٚة٩ذٓل الالكـ "أ٫٩ ٝؿأ الؿقة٣ح" /٦سالٚإذا ٤ٝ٪ة كؾاكًلؾا ، ٝؿأ ٫ثأ٩

 فائدة:
ؿى   ف ٦٪٫ املةي امل٤ُٜ ؼي يٕي ٮب ٢ي ٚ ،ا٢ٕٛ٣ املذٕؽم ثأ٫٩ إذا ٠ي ٧ٍٕى ش، اس ےن""/إ٦ة تيٍكذى

 (.)درس "اھ اس ےن ڑپ "ش:٦سال، " اوہنں ےن" كأ
بؼ  ل٧٤ةي امل٤ُٜ ، ٍٕؿؼ ثأ٫٩ إذا ُصي  ."فہ" ٚتكذ٢٧ٕ لك٧ح  أ٦ة الالزـ ٚإ٫٩ حي
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 :فائدة
 املىؽر املذٕؽم ىلع زالزح أٝكةـ / 

 ٦ذٕؽ املذٕؽم. _ 3املذٕؽم ثةلٮاقُح ،  _2املذٕؽم األوٌل ،  _1
 :املخفدي األصيل

ٓ مل  . )٠ذةثح(ش"انھکل"كش(،دراقح / )ٝؿاءةش"ڑپانھ"، ٦سال /  ى املىؽر٬ٕٮ مىؽر كًي
ٔاشػث  /املخفدي ةال

 /، ك٨٦ )ميش("ش"انلچ" /٨٦، ٦سالف ٨٦ الالزـ ظكت ا٣ٞة٩ٮفٮ  ١ى دىػ ؽر٬ٮمى
ا

 

ش.ش)د٧نيح(ش""  الچي

 /ٌخفد املخفدي
د ثٕؽ ٠ٮ٫٩ ٦ذٕؽية، ٦سالٕى مىؽر تى ٬ٮ  ا"    )ٝؿاءة( ڑپانھ /٨٦ؽ 

 

 ( .)إٝؿاء"ڑپوھاي

ٔاـد ةِاء  املخفدي ٌَ الالزم  ك

ا"   )ميش(شانلچ /٨٦، ٦سالٔال٦ح املىؽرإًةٚح "أ٣ٙ" ٝج٢ _ 1

 

 ك )د٧نيح(،" الچي
اش)ٝيةـ(شاانھٹ  /٨٦

 

 )إٝة٦ح(. "" ااھٹي

ا  /٨٦ؽ احلؿؼ اثلةين ٨٦ املىؽر ، ٦سالإًةٚح "أ٣ٙ" ثٕ _ 2 ري  ا"  )٩ـكؿ(اب 

 

اري

 

"اي

 .إيسةب()"  ااھچانل "  )كزت(اانلھچ ش/٨٦ك ،)إ٩ـاؿ(
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، : "ف" ملىؽر ظؿؼ ٨٦ احلؿكؼ اثلالزح ، كْلألكؿ ٨٦ ااحلؿؼ اثٕؽ  ـاديي  _ 3

ا :ش٨٦، ٦سالالكةثٞح  ظكت ٦ة دٞذٌي٫ احلؿًلح "ی" ،  "ا"  /ك٨٦ (،)كزفشوتانل   ش)كزف(شت ُ 
ارم

 

ا" "ش)مٮت(شي

 

اش /ك٨٦شش،)ٝذ٢(امري  
ِ
 
٨)"" انسیپ   )َع٨(پ  .(دُع 

، كؼ ا٤ٕ٣ح٨٦ ظؿاحلؿؼ اثلةين أك اثلة٣ر ٨٦ املىؽر اخل٧ةيس ظؿؼ ٌلف لٮ_ 4
ا"   )إرقةؿ( انجیھب  /٨٦ٚييؼؾؼ ، ٦سال

 

 )أرق٢ ثيؽ ...(." وجھباي

ًى ٩ة يي ةأظي_ 5 ة ٨ٔ أػؿ، ٦سالٮ (شانچیب /٨٦ٓ ظؿؼ ًٔٮ ٓه ا"  )ثي

 

 .)ثيٓ ثيؽ ...(" وکباي

 فائدة :
ُل  ثٕي املىةدر الالز٦ح الي٧ل٨ دٕؽيذ٭ة، كْل  يكى ،  "الز٦ححمؽكدة"مىةدرت

ا"/٦٨٦سال اش"،)إديةف("آي 

 

ا"،٬ةب()ذ"اجي

 

(،"ڑلڑھکاي ه ا")دٕرث 

 

راي
 
ا")ػٮؼ(،"ھگ

 

 
ش،ق١ٮ٩ح)"پ

ا"

 

اش " ،وريكرة()"وہي  )ارَتةؼ(."اکن   
 

 
 االشً املشخق

 / فريفاتل
 كح أٝكةـ /مخ اق٥ ايٍقذيؼؿج ٨٦ املىؽر ، ك٬ٮ ىلع٬ٮ
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 ةؿ ،احلاق٥  _4ظةو٢ املىؽر، اق٥  _3ٕٛٮؿ ، املاق٥  _2ٛة٢ٔ ، ا٣اق٥  _ 1
ح. _5  اق٥ ٦ٕةًك

 فاـواىاشً 
 /اتلفريف 

 ثة٢٧ٕ٣ ، كهل ٩ٮاعف /  ٨٦ ٝةـيؽؿ ىلع  ٜ  ذى نٍ ٬ٮاق٥ مي 
 ق٧ةيع . _ 2ٝيةيس ،  _ 1

 /ليايساىفاـو اىاشً 
ف  ٮ  ة ، ٦سال يف ًٮء٬ٮاالق٥ اذلم دىلى ا/٨٦ٝةٔؽةو ٦ى  فاال"ش)ق٧ٓ( س  

 
 

 )قة٦ٓ(.ش"نس

ٔاـد ةِاء اشً اىفاـو  ك

 /اىػريلث األوىل

ؾىؼ األ٣ٙ األػري ٨٦ ا ةؼملىؽر ، خيي اد "دل٭ٮ٣ح "يةءإحل٫  ز٥ دٌي لك٧ح  ، ز٥ دـي
شكٍل٧ح ؤ٩ر،ل٧٤ٛؿد امل"فاىل"كٍل٧حؾ٠ؿ، امل٧ٓ ل٤ض"فاےل"  ٍل٧حل٧٤ٛؿد املؾ٠ؿ، كشفاال""

  )ٝةا٥(."شاےنھٹ فاال "شش)ٝيةـ(شاانھٹش/٦٨٦سال ،ؤ٩رامل ض٧ٓل٤"شفاںاىلں  "
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 /اىػريلث اثلاُيث

ش"اتكب فاال "٠ذةب /٨٦اق٥ ،٦سالٌةؼ اللك٧ةت ا٣يت ذي٠ؿت آ٩ٛة ثٕؽأف دي 

 .)وةظت ٠ذةب(
 اتلرصيف:

 

ظكت ا٣ُؿيٞح 
 األكىل

ظكت ا٣ُؿيٞح  اتلرصيٙ
 اثلة٩يح

 الىيٖ اتلرصيٙ

شاےنھٹ فاال
 ٝةا٥

شاتكب فاال
 ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ وةظت ٠ذةب

شاےنھٹفاےل
 ٝةا٧ٮف

شاتكب فاےل
 دمٓ املؾ٠ؿ أوعةب ٠ذةب

شاےنھٹ فاىل
 ٝةا٧ح

شاتكب فاىل
 ؤ٩ر٦ٛؿد م وةظجح ٠ذةب

شاےنھٹ فاںاىلں
 ٝةا٧ةت

شاتكب فاںاىلں
 دمٓ املؤ٩ر وةظجةت ٠ذةب

 

 اشً اىفاـو الصٍايع 
 /اتلفريف

ٍف يف ًٮء ٬ٮ اق٥ ل٥  ٮ  ذى١ى ٍٕ ، ٝةٔؽة حى ٢ ٨ٔ أ٢٬ ال٤كةف ، ز٥ اقذي ٧٠ة  ٢ى ٧ً ث٢ ٩ٞي
ٓى ، ٦سال/  ٧ ش/ ػةدـ(.  )اعثؽ"اجپری "   (،ؿه ٮب كى تى )٦ي  "اکھبری"قي

 اشٍاء اىفاـو املشٓٔرة

شریٹلشوجاریشاجپریشاکھبریشابکڑي اششڈگري اششوگي اششڈاایک

ثح ؿه ةمً ٞى ٦ي  /ٗؿه  ػةدـ ٦تكٌٮؿثةآ  ٗ٪ ةـ ٨٘٦و قةيع  ال   قى
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 اخلؿدكات ا٣ربيؽ
ن ااراشایسھگرا

ھ

 ھى
ب

شامدلارشڑكلاہراشي انل اہرشوہاہنرشاایھکسرشدایھکراش

ؼ  ذَف مرسكر ظـي٨ َجةخ ٔال 
 /ذكمٮ٬جح

 زؿم ظُةب رب

دار اج 

 

 اگرشبلط اگرشرپفرداگرشاھتدینارش دارلیصحتشرسامہی دارشي

 

دم

 

شمتس رگشج

ظةك٥  زؿم م٤ٟ
 املؿًلـ

ًةثٍ 
 الرشَح

 ّةل٥ ػةدـ َة٣ت رب

شاجدفرگشاکررگیشزررگشولگریگشراہ ریگشاہجں ریگشاعمل ریگشدانم ریگ

 قةظؿ وة٩ٓ ذ٬توةآ  ٧َةع اعثؿقبي٢ ِلاع٣ى  ِلاع٣ى  مالزـ
شرتشي اؿشلیف ي اؿشي اابسؿشي اابغؿشاگڑی ي اؿشدري اؿشایمیکرگشمتس رگ

 دم ةؿ ٚي ةؿ حمةِٚ ثٮقذةين قةاٜ  ظةصت ٠ي٧يةيئ ّةل٥
ر ي ازشدلج اسزشڑھگی اسزشاکراسزشابہگنؿ

 

شدوھاک ي ازشوجاي ازشداغي ازشوبکب

ت  دلرلب  قةاعيت مٮىل رٝيت أل
 ثةحل٧ة٦ح

 اعػؽ   ؿه ٦ٞةمً  اعػؽ  

اج فرشنخس فرشہتکن فر

 

دہ فرشي  فرشدی 

 
 

شي افریچشڈڈنھفریچشوتیچپشاطق

٦ذٮٝؽ 
 اذلاكء

 َجةخ امل٪ةدم ٦ؽٚيع ٝٮم ٚؾابلىرية٩ة م٤ٟ مةٔؿ

رایچن

 
 

شریت ادنازشریش انگفشدفر ادنشیشي ادنشہشدردنشخہشدردنہشرپدنہشخ

أ٦ني 
 اخلـا٩ح

 راَل  أقؽأٚ٘ةين ثٕيؽاجلْؿ قةك٨ ٦ذألأل كظيش َري

ششاظملشہتکن ںیچشدشکلشڑھگی اسزشیٹھچ راسؿشوخد دنسپ

 

شاحظفشاقت

 ظةِٚ ةد٢ٝ ّةل٥ ٩ةٝؽ ثؽيٓ قةاعيتقةيع ٦ٕضت 
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 ا٣ربيؽ جلٛفثة
 ششاعدبشفنصمشنسحم

 

ارعشاکی

ي

دششش رششومج 

 

شدسفمشم

 ٦ٛكؽ ٦٪١ؿ مٮصؽ مةٔؿ اكدت اعثؽ ى٪ٙم حمك٨
رششومنم

 

 ششرشمکشاکف

 

قشققحمشغلبمشوصمرشرمی

ق

شدم

ٞب  ٦ج٤ٖ مىٮر مؿدت مرشک اكٚؿ مٮ٨٦ ٜ ٦ؽٝب ٜ حم
رششملعم شرحتمکشربکتمشوتملکشلمحتمشرکفتمشدمرسشدمب 

 ک٦ذعؿٌ  ٦ذ١رٌب  ٦ذٮٌَل  ٦٢ذع٧ٌ  ٦ذ١ٛؿ ٦ؽرس ٦ؽثؿ ٥٤ٕ٦
شاقنؽشاتسرشافسکشاجمفرشالمزؾشاطمقبشوماقفشاخمفل

ٌٛ  دلةكر مالزـ ٦ُةثٜ مٮاٜٚ خمة٣ٙ ٌٞ  ةرقذٌ  ةکق  ةؿ٩
 

 
 اشً املففٔل 

 /اتلفريف
 ، كهل ٩ٮاعف / كٝٓ ٤ٔي٫ ا٢ٕٛ٣ي  ٨ٍ يؽؿ ىلع ٦ى  ٜ  ذى نٍ اق٥ مي ٬ٮ
 الك٧ةيع . _2ا٣ٞيةيس ،  _ 1

 : اشً املففٔل اىليايس
ٌٮفى يف ًٮء ٝةٔؽةو ٦ى اق٥ ٬ٮ ٧ًٓ(شانس ش/ة، ٦سالدىلى  )مك٧ٮع(." انس وہا"   )قى
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 الىيٖ رصيٙاتل اتلرصيٙ
شااھٹوہا

ـه  ة ٞى  ٦ٛؿد ٦ؾ٠ؿ ٦ي

شاےھٹوہےئ
ٞةمٮف  دمٓ املؾ٠ؿ ٦ي

شاىھٹ وہىئ
ٞة٦ى   ٦ٛؿد مؤ٩ر حه ٦ي

شاىھٹ وہںیئ
ٞة٦ى   دمٓ املؤ٩ر ةت٦ي

 ملففٔل الصٍايعاشً ا

 /اتلفريف
ف اق٥ ل٥ ٬ٮ ٮ  ذى١ى ًٞ ، ٝةٔؽة  يف ًٮءحى ٍٕ ث٢ ٩ي ٢ ٧٠ة ٧ً ٢ ٨ٔ أ٢٬ ال٤كةف ، ز٥ اقذي

 ً٧  .)٦يخ(" رمدہ"  ش،)٦ٞذٮؿ(وتقمؽ"" /، ٦سالٓى قي

 ةفض أشٍاء املففٔل املشٓٔرة 
 

ر آولدشوبعمدشوفحمظشوبجمرشولظمؾشوتقمؽ
 
دادادشزہ

 

شمغ زدہشج
شدؽ رگہتف

 ٠بيت ظـي٨ ٦ُٕٯ مك٧ٮـ ٦ٕجٮد حمٛٮظ مٌُؿ ٤ْ٦ٮـ ٦ٞذٮؿ
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 املصدر حاصو اشً 

 /اتلفريف
ا" "/ ٦ٕ٪ةق ، ٦سال ج ٨٦ املىؽر ، كحي٢٧اق٥ ايقذيؼؿً ٬ٮ

 

" ڑگھجا"  (مضةر)ڑگھجي

 (.)٩ـاع
 املصدر حاصو كاـدة ةِاء اشً 

 املىؽر أربٓ َؿؽ ، كْل ٦ة يٌل /ظةو٢ اق٥  ءبل٪ة

 ش٧ضؿد ظؾؼ ٔال٦ح املىؽر ، ٦سال ٨٦ /ث "املىؽر ظةو٢ "أظية٩ة حيى٢  _ 1

 (.ح)٣ٕج" لیھک" ()٣ٕت شانلیھک

 ٨٦ ظؾؼ األ٣ٙ األػري ٨٦ املىؽر ، ٦سال "املىؽر احلةو٢"أظية٩ة حيى٢  _2

 )ظؿؽ(."" نلج )اظرتاؽ( "انلج"

ثإًةٚح احلؿكؼ اتلةحلح ثٕؽ ظؾؼ ٔال٦ح  "املىؽر احلةو٢"حيى٢  _3
 املىؽر/

ا / ٦٨٦سال ،"شا" ك_1

 

 (.)٩ـاع" ڑگھجا"  (مضةر) ڑگھجي

 .)احن٪ةء("اکھجؤ"    )رًلٮع( انکھج / ٨٦، ٦سال"شاؤ"ششك _2

اش / ٦٨٦سال ،"فٹ"شك _3  )اوُ٪ةع(." انبفٹ"   )و٪ٓ(انبي 
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ا ش/٦٨٦سال،"كا" ك - 4  ٌع(انبي 

ْ

 

ئ
ُ
ص

 .)اوُ٪ةع(.ش"انبفٹ "ش)

 .)ًعٟ("شیسنہ "ش)ًعٟ( انسنہ / ٦٨٦سالش،"شی"شك _ 5

اش /٦٨٦سالش، "شىئ"ششك _ش6 ا "ش)د٪ٮي٥(شالسي 
ِ
ش.(ظية٠ح) "ىئِس

ش.)٠ذةثح("اھکلىئ " )إننةء( شانھکل ش/٦٨٦سال، "شاىئ"ششك_شش7

ش(.دٮٚري / اٝذىةد) "تچب "ش)قال٦ح(انچب /٦سال٨٦ش،"ت"شك _8

ا ش/٦٨٦سالش، "شیت"شك _ش9  (.دٕجبح)"شرھبیت "ش)إمالء( رھبي 

اول /٨٦، ٦سال٨٦ اصذ٧ةع أمؿي٨كأظية٩ة حيى٢ املىؽر احلةو٢ _4

 

 )٩٭ت( انٹ امري
 (.)الك٤ت" ولٹ امر"  

 االشخفٍال ةةفض املصادراحلاصيث نرري
ظةو٢     مىؽر

 املىؽر
ظةو٢    مىؽر

 املىؽر
ظةو٢    مىؽر

 املىؽر

ا

 

شاہبؤشانہبشوکباسشانکبشااھٹؿشااھٹي

ؿىؼه  مح٢ إٝة٦ح  قيالف قي٢ ٬ؾر ػى
اشاھجبرتشوبانھجشاي اؽشاي اانل

 

شاھجبىئشاھجبي

 ا٩ُٛةء إَٛةء ٧ٕ٦ٕح /ٚاك٬ح ءا٩ُٛة ٗيالف د٤٘يح
اش

 

اري

 

ارشاي

 

اششاي

 

اششاگبڑشڑگبي

 

شاھبگ دفڑشاھبگ
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 ص٭ؽ / قيع ٬ؿكب ٚكةد دؽ٬ٌٮر ٩ـكؿ إ٩ـاؿ
اشااکٹؤشاانکٹ

 

شڑپاھىئشڑپانھشالہبفاشالہبي

ٌٝٙ ٤ٕس٥د  دراقح ٝؿاءة /ق٤ٮة ح٣ى الى ٔي  مالَٛح دٮى
اش

 

اششاڑاؿشاڑي

 

شیتبھپشانبھپشاھچبىئشاھچبي

حه  ٚؿش َرياف َري  حيٌ ؿً ؼٍ قي  ؿه ؼي د٧كٍ  ٚىؿٍمى
ا

 

رانتشااھبرشارھبي اؤشب 

 

ري اششب 

 

کااري

ھ

 هئ
ب

کاارش

ھ

 هئ
ب

ش

 ٣ٕ٪ح زصؿ ق٤ٮؾ حت٢٧ٌ ٩ذٮء ثؿزك
ا

 

ششااسکي

ھ

 
رانھشااسکہ

ھ

ریشب 

 

روھب

ھ

اششب 

 

شانہپفاشانہپي

 ٮه كٍ ٠ى  إبلةس ؽدٛٮ   ـه دٞؽ   إزةرة حتؿيي
ا

 

ري

 

رؿشاب

 

اششاب

 

راي

ھ

رب 

ھ

ششب 

ھ

 
راہ

ھ

رب 

ھ

اىئشانسیپشب 
 
شپ

 ع٨َ دٌؽ  الكـ ٚةرغ رزؿة ٩ـكؿ / اخنٛةض ٩ـكؿ
اششوبؽ،وبىلشوبانلشانھجلشاانھجل

 

شالیھپؤشالیھپي

ؽ ٌٞ  ا٦ذؽاد د٧ؽيؽ الكـ ٩ُٜ دٕٞيؽ دٕ
اش

 

شاچہپؿشاچہپاننشڑھبکشڑھبانکشااھجلؤشااھجلي

 ٦ٕؿٚح ؼدٕؿ   اتل٭ةب امذٕةؿ دٕٞؽ تنبيٟ
ا

 

اشي اتشاتبي

 

لاي
ن 
ي ل

شش

ھ

 
لاہ
ن 
ي ل

شوپاجشوپانجش

 ٔجةدة ٔجةدة ثلةء دٌٌٮر الكـ إػجةر
ا

 
ھ  

،اٹبىئشي ان

ھ
 

اشالبشي ای

 

شچنہپشانچنہپشالبفاشي

 /٩ٛٮذ كوٮؿ ٢ه و  دٮى  دٔٮة اقذؽاع دٞكي٥ دٮزيٓ
اش

 

اشانبؤشاننبشاچبؤشانچب،اچبي

 

شڑکپشڑکپي
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د٤٧ٌه / 
 خت٤يه

 أٍػؾ إمكةؾ ظية٠ح نكش خت٤ ه

اشکھٹیبشانھٹیب

 

شایپسشانیپشانبفٹشانبي

ٓه  ًص٤كح ص٤ٮس ٓه  و٪   رشبه  دىٌ٪
ه
 ٧ّأ

اش

 

شڈالھىئشڈاھانلشاکھجؤشانکھجشاکپرشاکپري

 ٟه جٍ قي  وٮغه  احن٪ةءه  رًلٮعه  ٩ؽاءه  ٦٪ةداةه 
اانک

 

اکشي

 

ااششي

 

ن

ھ

ن ى
 ه
ج

اششٹپھجش

 

دي

ھ  

شڈڈنھي اششڈوھی

زٍجح ػُٛح مؿوةده  دؿٌوؽه   دٛيل حبره  كى
اا

 

ن
ھک

 

ب

اششنکھتش

 

شراکؤشرانکشڑگھجاشڑگھجي

 ٙه دٮقٌ  ٨ٔ إظضةـ ٩ـاع /صؽاؿ تنةصؿ دٕت دٕت
اا

 

ن
ھک

 

ب

اششاکھتفٹش

 

ششالھجنھجي

ھ

 
شراکفٹشرانکشالھجنھجہ

ٙه  ٮرافز ٌٗته  دٕته  دٕته  ٔى  دٮٌق  ٢ه ٝى ؿٍ ٦ة٩ٓ /
ااشانتؤشاننت

 

ن
ھلک
 
ج

شرٹشرانٹشکلھجش

ىٌلب  د٧ؽده  اجنؾاب ِه  ثؿيٜ /ملٕح َتى  دلؿار ثج٘ةيئ ظٛ
شرھک، راھکؤشرانھکشکمچشانکمچشڑتپشڑتانپ

 ٌ ٜه  ك٦يي إرشاؽه  اًُؿاب ٥ه دأل ٙه  / ثؿي راعيح /  دٮٌق
 دلةم٤ح

ا

 

ششالملتي

ھ

 
ااشاچؽ، نلچشانلچشالملتہ

 

ن
 ه
ج
ب 

 ھشر
 ج
ب

شر

 ث٫ ٙى لكً  منيحه  ميش ٠رتابا د٢٧٤٧
 /ٚيًت ث٫

 ٚذ٪ح

اش

 

اششاپھچىئشاھچانپشوتڑشوتڑي

 

شاجسفٹشانجس، اجسي
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 زي٪ح دـٌي٨ /دـيني ػذ٥ َجةٔح ٠رسه  دلكريه 
ا

 

ششاچانہشریتایکشریتي

 

 
شاھجلسؤشانھجلسشاچہ، اچہ

جحه  /امذ٭ة  كد   قجةظحه  قجةظحه   ظ٢ احن٢   ٗر
شھجمسشانھجمسشکہچشانکہچشوتؽشوتانل

 ٚ٭٥ه  إدراؾه  دٌ٘ؿده  د٘ؿيؽه  كٍزفه  كٍزفه 
اانل

ھ

اؽ وٹمؽشي

ھ

شوسچشوسانچشڑھچاکؤشڑھچانکشي

ٍُ  ممة٤َحه   ١ٚؿه  د١ٌٛؿه  رش   رش   ٢ه ٦
ا

 

رانھش، رکٹاؤٹکَّرشرکٹاي

ھ
 
راھىئشخ

ھ
 
شالسىئشانیسشخ

ـه  دىةدـ /  دىةد
 اوُؽاـ

 ظية٠ح ػيةَحه  /اردٛةع وٕٮده  وٕٮده 

ا

 

اشوھٹركشرکھٹاي

 

اشڑیھچ ، ڑیھچ اھچڑشڑیھچي

 

شامسىئشامسي

 قٕح اقتيٕةب اظذاكؾ حتؿبشه  دٕرٌثه  رٚيه 
اشاکلھچشانلیھچشوٹکشوٹانک

 

شرشؾشرشامي

 ظيةءه  اقذعية ٝرشةه  دٞنريه  دنجي٫ه  ٪٦ٓ
اا

 

ن
ھگ

ھ

ب

اشگھٹش

 

دي ری 

 

دشخ ری 

 

شاچھکؤشانچنیھکشخ

ؽ قة٣ت ػؽعه  ٮ  ىكى  اتل٧ؽد صؿ   رشاءه  ت
اش

 

اشرہھٹاؤشرہھٹي

 

شاہکفتشانہکشدي اؤشدي اي

ٍه   ٍه ٍٕ ًى  اقذٞؿار زجٮت  ٦س٢ه  ٝٮؿه  ف/٠ب ً٘
اششاجچنشاجانچن

 

اشداھکفاشداھکي

 

ششالبلکي

ھ

 
شالبلکہ

ؿه  ػٮؼ ريةء إراءة ٚعه  د٧عيه ٍٔ  ذي
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ااش

 

ن

 

ى ن   
ج

شش

 

 
 

اششج

 

شاکٹشاکانٹشدفڑشدفڑي

ٜه ٔيه / ٔي   ٔؽم ٔؽمصؿم / ٩رص ا٩ذىةر  م
ا

 

اشوجڑشوجڑي

 

اششداھڑشداھڑي

 

سااي
م
کس

شش

ھ

 
سااہ
م
کس

ش

٧حه  /ربٍ اتلعةـ  ٤ٜٝ دؾٌمؿ زاري زأره  حلي
اشدنیشانیدشنلج، الجي اشانلج

 

ششالمکي

ھ

 
شالمکہ

ا٠ذبةب  /ٝؿض ُٔةء إُٔةء ؽه ؿٍ ظى  اظرتاؽ
 /ذكبةف

 ٙ ٛ َت
 ،ا٥٘٣

ششاھجانکن

 

اششداکھشدانلیکھشاھجت

 

شوكدناشوكدني

ٓه  إَالؿ إَالؿ ىلع ٍف حه  دى ٕى ٍف ٓه  دى ى٧ٍ  كى٦ييه  ل
اشکجھجشانکجھج

 
ھ  

ششڈان

ھ
 

شلیھکشانلیھکشڈای

 ٣ٕجح ٣ٕت لٮـ دأ٩يت دؿٌدد اقذعية
ا

 

شاگلؤشانگلشرگجشرگانجشیلجھکشالجھکي

 ٌٟ ح ظ  ١ ٍٔؽ /صؿب ظى ؽ ر ٤   ٔر  ٔالٝحه  ثػ ٜى ٔى
اش

 

اشوگجنشوگانجنشڑھکڑھکشڑھکڑھکاي

 

شامرشامري

ظٛيٙ 
 األكراؽ

َتةكب  ػنؼح
 الىٮت

ٍ  رضب وؽل  حه بى رضى

اا

 

 ن
ھى

ک

ااشتپھکش

 

ن

ھ

ھى

گ

اش

ھ

اششاھگي

 

ششرکسماي

ھ

 
شرکسماہ

 اثتكة٦ح اثتكةـ ػكةرة َؿحه  اقذ٭الؾ اقذ٭الؾ
ا

 
 

اشٹیسھگشانٹیسھگشاھکیسنشاھکپ

 

شالمفٹشالمي

ٍعته  ق٤ٕحه  قٕةؿ ٍعته  قى ٍه ثػ قى  ٗله / زيٙ ػ٤
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اش

 

ششامانگنشٹیپلشانٹیپلشدھکاىئشدھکي

 

شامن

ٙ  /طٌ  ظٛؿ٤٧ٔيح شظٛؿه   ٤َت قؤاؿ دٮٌرطه  يف ٣
اینشانچنیھک

 

اشاچنیھک ي

 

اششالچلشاچللي

 

شومڑشومڑي

ٓه  امذ٭ة َتةذب صؿ    ا٩ُٕةؼ يٌل / لٮم ٧َ
ا

 

ااششدگدگیشدگدگاي

 

ن
ک

ھ

ن
ل

شالمپشانلمشکٹلش

ٜه ثػ حدٗؽٗ دٗؽغ ٜه  د٤ٌٕ  كوةؿ ٣يًٌفٌ  د٤ٌٕ
اش

 

ششرگامي

ھ

 
اششرگامہ

 

شاگلؤشانگلشاگلفٹشاگلي

 ٔالٝح تلىةؽا حه ٤ى ًو  إٔالؽه ثػ قؼٮ٩ح تكؼني
اششالھگفٹشانلھگشلیم وجؽشانلم

 

شالجشاجلي

 ٔـة اظرتاـ ٩ٕٮ٦ح ذكبةف اػذالط ٣ٞةء
اانپ

 

اپشي

 

شکچلشانکچلشامھگؤشوھگانمشي

 ؿك٩حم حلٮ٩ح فدكرا َتٮاؿ ٝيةس ٠ي٢
اانچ

 

اچشي

 

اششي

 

اشرگافٹشرگي

 

ششاہلہلي

ھ

 
شاہلہلہ

ٚ ؿؼه  ا٩٭يةر ا٩ٌٞةض حرٝى رٝه  رٚؿٚح دؿ
اش

 

اششاہرشاہري

 

شولٹشولانٹشذگرشذگري

 ق٤ت ٩٭ت مؿكر مؿكر ٬ـي٧ح ا٩٭ـاـ
اششیسنہشانسنہ

 

اشزگارہشزگاري

 

شڑلاىئشڑلي

 ٩ـاع مضةر ٦ٕينح إمٌةء /ٝىض حًع١ ًعٟ
اش

 

ششاچکچہي

ھ

 
اششاچکچہہ

 

راي
 
رشھگ

 
شھگ

ھ

 
شاھکلىئشانھکلشاہ

 ٠ذةثح / ػٍ إننةء ٚـع ػٮؼ دؿٌدد د٤ٕس٥
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 ال حلاشً ا

 /اتلفريف
ش.1)ًةظاك(ش"اتسنہ وہا"ظة٣ح ا٣ٛة٢ٔ أك املٕٛٮؿ ، ٦سال /  اق٥ منذٜ ييبىنيب ٬ٮ 

ٔاـد ةِاء اشً احلال  :ك
ا وہا،ےت وہےئ، یت وہىئ، یت  ٨ٔ ٔال٦ح املىؽرإًةٚح اللك٧ةت اآلديح ثؽال  _ 1

 

: "ي

 )ٝةا٧ة(.شااتھٹ وہا   ٦سالوہںیئ" ، 
ةؼ ٦ة يٌل / _ 2 ا ،ےت، یت" ، الثم " ااتھٹ"  ثٕؽ ظؾؼ ٔال٦ح املىؽر دٌي

 

ش)ٝية٦ة(."ي

 )ٝية٦ة(." ااتھٹ ااتھٹ"  ، ٦سال /""وہاگ" "   دكف ذ٠ؿ لك٧ح٧ يب إاعدة املةي اتلى  _ش3
 اتلرصيف :

 

ا٣ُؿيٞح 
شاألكىل

ا٣ُؿيٞح شاتلرصيٙ
شة٩يحاثل

ُؿيٞح ا٣شاتلرصيٙ
شةثلحاثل

شاتلرصيٙ

شااتھٹ وہا
 ٝةا٧ة

شااتھٹ
 ٝية٦ة

شااتھٹ ااتھٹ
 ٝية٦ة

شاےتھٹ وہےئ
 ٝةا٧ني

شاےتھٹ
 ٝةا٧ني

شاےتھٹ اےتھٹ
 ٝةا٧ني

شایتھٹ وہىئ
 ٝةا٧ح

شایتھٹ
 ٝةا٧ح

شایتھٹ ایتھٹ
 ٝةا٧ح

شایتھٹ وہںیئ
 ٝةا٧ةت

شاںیتھٹ
 ٝةا٧ةت

شاںیتھٹ اںیتھٹ
 ٝةا٧ةت

                                                           

ٓ احلةؿ يؽؿ ىلع ٬ؾا املٕ ى. _  1  اق٥ ا٣ٛة٢ٔ إذا كٝٓ يف مًٮ
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 مالحؾث :
ي ألداء ٦ٕ ى احلةؿ إ٦ة  ٢ي ي ٧ٍٕى ش/يف ظة٣ح اجلىت ، ٦سال املىؽر ، أك اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٍكذى

اشي اي اااتھٹ وہا "فـ  ٝةا٧ة / ٝية٦ة(" گ  ، ٚ٪ْؿا إىل ٬ؾا األمؿ ، كإىل ٦ٕ ى اجل٧ٓ يف  )كيًصؽى
 اتلرصيٙ الكةثٜ ويٖ املٛؿد كاجل٧ٓ لكي٭٧ة.

 
 

 اشً املفاوطث

 /اتلفريف
 ،)ٗك٢("دالھىئ"ش/، ٦سال ض٭ؽل٤ؼؽ٦ح أك ل٤يلٮف صـاء  ٜ  ذى نٍ اق٥ مي ٬ٮ
ش.)رٚٓ(ااھٹىئ
 :اشً املفاوطثةِاءكاـدة

ح"اق٥  ييىةغ ةؼ لك٧ح "املٕةًك ٔال٦ح املىؽر ٦ذٕؽ  " ثٕؽ ظؾؼاىئ"ثأف دٌي
اش /٨٦املذٕؽم ٦سال

 

ا/٨٦ك ،()دٌُع٨"وسپاىئ"ش)دُعني(شوسپاي

 

ش"السىئ")د٪ٮي٥(شالسي

 (.ظية٠ح)
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 اجلحٔ: ابلاب اثلاىد
 :حفريف اليفؼ

ي اذلم ىٮت ال  / ل٤ِٛ ٩ٮاعف"٠ذةب"، ك /٦سال ،ة"٣ْٛ" كٌُل خيؿج ٨٦ ٥ٚ اإلنكةف ي
ٮع ،  _ 1  ٦٭٢٧. _ 2مًٮ

 / ىفؼ مٔطٔ 
 ٍٛ  )ػزب(.رفیٹ   )مةم(،اچےئ" 7 "٦سال٦ٕ٪ةق،  ٥ي ٭ى ٬ٮ٣ِٛ ذك ٦ٕ ى أم /٣ِٛ حي

 /ىفؼ ٌٍٓو
)لك٧ذةف ٦٭٤٧ذةف ال ٦ٕ ى " فاےئ"، "ففیٹ"/ هل ٦ٕ ى ، ٦سال٬ٮ٣ِٛ ال يلٮف   
ش.هل٧ة(

 :فائدة
   ٍ٪  ثل٧٤ح ٜي ُى ، كيي٪ٍ "رفیٹ ففیٹ"   /٦سال ،)ػزب("" رفیٹ ٦ٓ لك٧ح"ففیٹ"  ثل٧٤ح  ٜي ُى حي

ف "اچےئ" )ػزب (" رفیٹ"  لك٧حٚ"اچےئ فاےئ" ،  /٦سال ،)مةم(""اچےئ   ٦ٓ ""فاےئ

ذةف)مةم( ٔٮ ش.ذةف ٦٭٧الدةفٚلك٧"فاےئ" "ففیٹ" لك٧ح أ٦ة ،مًٮ

 ٔطٔ املىفؼ احلصيً   

ٮع ٣ِٛ املا نيًٮ   /ىلع ٩ٔٮ
 مؿًلت . _ ٦2ٛؿد ،  _ 1 



 قواعد اللغة األردية
94 

 


 

 /فردامل
 .)٥٤ٝ روةص(ش"لسنپ"ش/يؽؿ ىلع ٦ٕ ى ٦ٛؿد ، ٦سال ٬ٮ٣ِٛ 
 /ركبامل

ںیم  "ش)٥٤ٝ ػةدل(،"اخدل اک ملق ":ش، ٦ساليلٮف مؿًلجة ٨٦ لك٧ذني ٚأكرث ٬ٮ٣ِٛ

 ة٣ت ٥٤ٔ(.َ )أ٩ة"اطل  ملع وہں 

 فائدة :
 يٞةؿ ملؿًلت الكـ أيٌة . 
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 ىفصو األول : املفرداتا

 /ة زالزح أٝكةـ ، كْلاللك٧ح هل
 ظؿؼ. _ ٢ٕٚ3 ،  _2اق٥ ،  _1
 

 األشٍاء

 ٌَ حيد اىفدد اتللصيً األول لالشً
 دمٓ. _٦2ٛؿد ،  _٩1ٮاعف /  لالق٥ ٨٦ ظير ا٣ٕؽد

 :فردامل
ش)رص٢(. ش"آدیم"ش7، ٦سال٬ٮاق٥ يؽؿ ىلع ٚؿد كاظؽ 

 /ٍؿاجل
٢ي ٬ٮ اق٥  ٧ى ٍٕ يٍكذى   "رمایغں "ش)أكالد(،ش"ڑلےک "ش:، ٦سال أكرث ٨٦ كاظؽلرلال٣ح ىلع ي

 )دصةصةت(.
ٔاـد ةِاء اجلٍؿ ٌَ املفرد  ك

 املؤ٩سحاألق٧ةء ٔؽ ،كجل٧ٓ ٝٮااملؾ٠ؿةاألق٧ةء دمٓ  تل١ٮي٨  "ال٤٘ح األرديح"يف 
 ، كق٪ؾ٠ؿ ٬ة ٦نكٞح /ٝٮأؽأػؿل
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 دمؿ األشٍاء املذنرة

٦٪٫ ٚٮٝخى دلٮي٨ اجل٧ٓ  ،٠ؿملؾ٨٦ ااحلؿؼ األػريش"ہ"شأك،  "ا"إذااكف  _ 1
شہتخت / ، ك٨٦)أكالد(ڑلوكں،" ڑلےک"  )كدل(شڑلاکش/٦٨٦سالش،"فں"شأكش،"ے"جؽالف ثػيي 

 .)ػنجةت(ش"ےتخت، وتختں "ش)ػنجح(
، "ںیئ" إحل٫ كييٌةؼ،  ؼؾؼٚي، ملؾ٠ؿ ااحلؿؼ األػري ٨٦  اں""اكف إذا  _2

ش .)ثبةر("ونکںیئ،ونکؤںش"ش)ثرئ( ونکاںش/٦٨٦سالش"ؤں"أك

٨٦ احلؿكؼ ا٣يت ذي٠ؿت أٔالق ، إف ل٥ يل٨ حلؿؼ األػري ٨٦ املىؽر ا_3
ؿاد ٚاملؽار يف د٧يزي املٛؿد ٨٦ اجل٧ٓ ىلع إ يف اجل٧ٓ، كيلٮفٚيجًف ث٪ةء املٛؿد قةملة 

ٌؽ املؾ٠ؿ ٦ٛؿدا ،ك إال يلٮف دمٕة.٫ٕ ، ٤ٚٮا٢ٕٛ٣ كدم  ٌلف ا٢ٕٛ٣ ٦ٛؿدا يٕي

 دمؿ األشٍاء املؤُرث

ةؼ ،االق٥ املؤ٩ر أػؿيف  "٦ٕؿكٚح"يةءكٕٝخ لٮ _ 1  أكش"اں" لك٧حإحل٫  ٚذٌي

ش.)ث٪ةت(" ڑلایکں"،" ڑلویکں"  )ث٪خ( ڑلیکش/ ٦٨٦سال دلٮي٨ اجل٧ٓ ٦٪٫، كٝخ  ""فں

ةؼ ،االق٥ املؤ٩ر يف أػؿ"ا"    أكش، "فاف" لٮ كٕٝخك _ش2   كٝخى  ""ںیئ إحل٫ ٚذٌي
ط ركاا)"وخوبشںیئ   "شوخوبش ك٨٦ش،)أدكيح( "" دفاںیئشدفا / ، ٦سال٨٦دلٮي٨ اجل٧ٓ ٦٪٫

شَيجح(.
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ةؼ ،املؤ٩راالق٥  أػؿيف ش"ي ا"كٕٝخكلٮ_3 ا/٦٨٦سال ،"ں" إحل٫ ٚذٌي ري  ش)د٦يح(گھ

ري اں"

ھ

ش.()دٍلش"گ

املؾ٠ٮرة آ٩ٛة ، ٨٦ احلؿكؼ إف ل٥ يل٨   االق٥ املؤ٩راحلؿؼ األػري ٨٦ _ش4
ًً ف ٦٪٫ دمٕة ٮب لى أف دي  كأردتى 

ى
 /٨٦سال، ٠٦ٕال٦ح اجل٧ٓ  ""فں أك،  "ںی" إحل٭ة  ٍٙ ،ٚىأ

ش.)نكٮة("وعرںیت، وعروتں"ش)مؿأة(: وعرت  ك٨٦، )أػجةر(ربخںی،ربخفں  )ػرب("ربخ" 

شش5 ٍٙ  "كاك" ٍخ ٕى قى كإذا كى _ ًً
ى
 أردتى إذا  ""ںی إحل٫ يف أػؿ االق٥ املؤ٩ر ، ٚأ

ٓو دلٮي٨  ش.)ث٪٘ةحلةت(ش"اگنبںینل"شش)ث٪٘ةحلح(شاگنبنل/ ٨٦، ٦سال٦٪٫ دم

 ةفض األصٔل األشاشيث

٢ي ةحلح اللك٧ةت اتل _ 1 ٧ى ٍٕ يٍكذى  ٦ٛؿدا دك٦ة /  ت
اوس )ٌٚح(،شاچدنی اابنش،)ظؽيؽ(شولاہ )ذ٬ت(،ي 

 

ش  )حنةس(،ي

 

 
 

 )٩ٮرةش، یعلقأوٛؿ()حنةس پ
ش، لكف(/ 

 
 

رہ )مٕري(،ش(، وجارأرسكب)شج
 
روبز )ق٧ك٥(،شرسوسں )ذيرة(،یئکم (،دػ٨)شي اخ

 

شب

 )ثى٢(.شایپز  ، )ثُيغ(

٢ي _ 2 ٧ٍٕى يٍكذى ٥ ٨٦ ٠ٮ٩٭ة ٦ٛؿدة ٣ْٛة ىلع اتلةحلح دمٕةدك٦ةاللك٧ةت  ت  /الٗؿ
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ش  ،)مٕري( صٮ ،)٧ٝط(شوہیگں ش،)ثةزالء( ٦رٹ
 

راج شش)ق٧ك٥(،ت

 

، ز٨٧(داؾ)ش، )َجٕيح(م

  (،)أ٧ٔةؿ منيٕحركوتت، )ق٤ٮؾ / اعدة(نھچل  )ٝك٧ح(،بیصن ش،(/ ص٭ؽ كقيع )ز٦ةـشاھبگ
 )دٮٝيٓ(.دطختسش،)وٮاب(وہش  / كيع(، )رمؽ، افاسؿ(٣ٞةء / زيةرة )درنش
٢ي ت اتلةحلح اللك٧ة _3 ٧ى ٍٕ يٍكذى  _٨٦ ظير ال٦ِٛ٤ٓ ٠ٮ٩٭ة دمٕة _  ٦ٕ٪ةن  ة٦ٛؿد ت

 ٓ  ٦سال٢ٕٚ ٦ٛؿد، ٝج٤٭ةحبير يًٮ
ا، ()دمٓ ػريریخات /   ،)دمٓ ٧٤ّح(املظت ٗؿ(،)مةااسیم )أَؿاؼ(،آافؼ  )مٕت(،راعي 
ا ،)دمٓ ٣ٞت(ااقلب ،)دمٓ ٦ةدة(وماد ،)دمٓ ٠ؿا٦ح(شركاامت )د٩ية اکانئت ش(،دجًٌف )٦ةاقبي 

راافت (،اعل٥/

 

ٝح)خ ٍٝٮى ني(ش(، اوصؽ)وقادع(، ارایضكى  ،)دمٓ ػرب(، اابخر(دمٓ ػ٤ٜ)االخؼ ، )أًر
ش، وحاالت(كٝخٓ دم)، افاقتدمٓ قجت()اابسب ،)دمٓ حتٞيٜ(اقیقحتت (،ٮادث)ظفاردات

 .)إمةاعت(شاوفاہ، )دمٓ رشيٙ(ارشاػ ش،(دمٓ كدل)افالدش، / مىةدر( )قض٨

 ٌَ حيد اجلنس اتللصيً اثلاين لالشً
 لالق٥ ٩ٮاعف ٨٦ ظير اجلنف ، ك٧٬ة /

 مؤ٩ر. _٦2ؾ٠ؿ ،  _1
 /ذنرامل

ش)ديف(. "ركبا "ش)كدل(، "ڑلاک"ش٠7ؿ لزل٠ؿ، ٦سالٍؾَىيي ٬ٮ اق٥ 

 /ؤُدامل
٢ي ٬ٮ اق٥  ٧ى ٍٕ يٍكذى  ز٥ لك /٦ٕـة( ، )مةة "ركبی "ش،)ث٪خ( "ڑلیک "ش:شأل٩ىث ، ٦سالل ي

 /كاظؽ ٨٦  املؾ٠ؿ كاملؤ٩ر ىلع ٝك٧ني
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 ٗري احلٞيٌف. _2احلٞيٌف ،  _1 
 /املذنر احللييق

 )رص٢ ( كزكص٫ مؿأة. ""رمد  / ، ٦سال٨٦ األ٩ىث يح هل زكج يلٮف  ٬ٮ ٦ؾ٠ؿ 

 /املذنر غري احللييق
؛ ٚإ٫٩ ٣يف هل  )كرٝح("اكٗؾ"  /يلٮف هل زكج يح ٨٦ األ٩ىث ، ٦سال٬ٮ ٦ؾ٠ؿ ال 
 أ٩ىث.

 /املؤُد احللييق
 كزكص٭ة رص٢. ،  " )مؿأة(رت: "وع، ٦سال٬ٮ مؤ٩ر يلٮف هل زكج يح ٨٦ اذل٠ؿ 

 /املؤُد غري احللييق

"٠ذةب" ؛ ٚإ٫٩ ييؾ٠ؿ مؤ٩سة يف  /يلٮف هل زكج يح ٨٦ اذل٠ؿ ، ٦سال٬ٮ مؤ٩ر ال
 زكج ٨٦ األ٩ىث.هل ٣ل٨ ٣يف  "ال٤٘ح األرديح"

ٔاـداتلذنري واتلأُيد ٌا يخفيق ةاإلنصان  ك

 /اىلاـدة األوىل
سح ٨٦ ٗري ٣ْٛ٭ة ، كا١ٕ٣ف ٧ةء مؤ٩ثٕي األق٧ةء املؾ٠ؿة يف مٮازاد٭ة أق

 ٠ؾلٟ ، كإحلٟ د٤ٟ األق٧ةء/ 
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 مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
شنہبشاھبىئشویبیشاخفدنشامںشي اپ

 أػخ أخ زكصح زكج أـ كادل
ا، َ
ّ
وش شاي 
ُ
اں، شات ّ َ

ّ
شام

ِ

ّ

شاھبیھبشاھبىئشویبیشایمںشام

 زكصح األخ أخ زكصح زكج أـ كادل
شوہبشداامدشیب یبشایمںشمگیبشاصح ش

 زكصحااالث٨ ػت زكصح زكج زكصح /زكج ؽقي
ر
 
شاخوتؿشوخاہجشاسسشرسسشویبی،وجرفشوشہ

 قيؽة قيؽ محةة و٭ؿ زكصح زكج
ش

 

شمگیبشونابشوخش دانمشرسخشیلیہسشدفش

 قيؽة قيؽ محةة ظ٥ وؽيٞح وؽيٜ
دیشالغؾ

ھ  

شآي اشونہبىئشوعرتشرمدشولی

/زكج  ػت مؿأة رص٢ أ٦ح ٔجؽ
 األػخ

 ٠ربل أػخ

اشرھبگفشزینکشالغؾ  

 

اہشرم

ي

شہکلمشي ادش

 م١٤ح م٤ٟ ٚذةة ٚىت أ٦ح ٔجؽ
  

 /اىلاـدة اثلاُيث
 دأ٩يس٫،  ية٦ٕؿكٚح " كٝخى "ٚالك٧٬ة ي٘رياف ثػ ، يف أػؿ املؾ٠ؿ "ا" ، أك "ق" لٮ كٕٝخ 
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ةؼ "ل" ٍٚٞ ، كإحلٟ اتلٛىي٢  /كيف ثٕي األظيةف دٌي
 

 مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
شیلگپشالگپشاھبیجنشاھباجنشڑلیکشڑلاک

 دل٪ٮ٩ح دل٪ٮف خث٪خ األػ خاث٨ األػ ث٪خ كدل
شدنبیشدنبہشونایسشونااسشیٹیبشاٹیب

 أ٦ح ٔجؽ قجُح قجٍ ث٪خ اث٨
شزہشادیشزہشادہشڑگنلیشڑگنلاشیجیتھبشاجیتھب

 أ٦رية أ٦ري ٔؿصةء أٔؿج ث٪خ األخ اث٨ األخ
ا

 

ن ااراشوپیتشوپي

ھ

 ھى
ب

ن ااریش

ھ

 ھى
ب

شاسىلشاسالش

 ػذ٪ح ػت َجةػح َجةخ ظٛيؽة ظٛيؽ
اشیچچشاچچ

 

شونایسشوناہسشاکینشاکي

 ظٛيؽة ظٛيؽ ٔٮراء أٔٮر ٧ٔح ٥ٔ
شیجنگشاجنگشوجالیہشوجالاہشدادیشدادا

ةج صؽة صؽ  ٤ٕةءو ٤ٓأو نكةصح نك 
ا

 

اي

 

اینشي

 

شاچیبریشاچیبراشادنیھشادناھشي

 مك١ي٪ح مك١ني ٧ٔيةء أُٔلـ أـ األ /أب األـ صؽ 
شوبڑیھشوبڑاھشیچبشہچبشوھپیھپشوھپاھپ

 ٔضٮزة ٔضٮز ٤َٛح ٢َٛ ٧ٔح ٥ٔ
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داھشدایھکریشدایھکراشاسمہىئشاسمہہی

ھ

رایھشی 

ھ

شب 

 ٔضٮزة ٔضٮز ظـي٪ح ظـي٨ رةصة صةر
شامچریشامچرشاہمکریشاہمکرشاھٹپینشاھٹپؿ

 إقاكٚيح إقاكيف ٚؼةريح ٚؼةرم ثذة٩ح ثذةف
رنمہ رینمہشب  راھکؿشب 

 

راھکینشب

 

شولاہریشولاہرشب

 ظؽادة ظؽاد جنةرة جنةر ح٬٪ؽكًلي َف٬٪ؽك
 

 /فائدة
٥ ٨٦ ذلٟ دلٮف   أظية٩ة دٞٓ "يةء ٦ٕؿكٚح" يف ثٕي األق٧ةء ٣ل٨ ىلع الٗؿ

 "درزی"،)إقاكيف( ش"ومیچ"ش)ٗكةؿ(،ش"دوھیب"/ رتٚني ، ٦سالعامل٦ؾ٠ؿة ، ٦سال أق٧ةء 
 .)ػيةط(

 /اىلاـدة اثلاثلث
ةؼ فٚييؽال، يف أػؿ املؾ٠ؿ  "ی"  شأك"ا" إذا كٕٝخ  إحل٫ ثػ "ف" ، ك أظية٩ة دٌي

 ٍ."ف" ٚٞ اللك٧ح
 

 مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
را

ھ

ڑ
ج 

 

ُکٹ

رؿش

ھ

ڑ
ج 

 

ُکٹ

ہشانیبنئشانیبش
َ
ششاقس، سقّ

 

ں

َ
سقّ

ش

 محة٣ح املةء محةؿ املةء ثىرية ثىري ثٞة٣ح ثةآ /ثٞةؿ
ارشاگنئشوگي اش

 

ارؿشُس

 

شولحانئشولحاىئشُس

 ظ٤ٮاايح ظ٤ٮايئ وةإح وةآ ٦٘٪يح ٨٘٦
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ریگنشاینرؿشاینري اشریسکؿشریسکا

 

رنگنشف

 

شف

 ٚؿجنيح ٚؿ٩يج ٠٪ةقح ٠٪ةس  ةقححن   حنى ةسه 
شاگنبنلشاگنبىلشوچدرھانئشوچدرھیشدنہلشدفاہل

رص٢ ٧ٔؽة  ٔؿكس ًٔؿس
 ا٣ٞؿيحيف 

مؿأة ٧ٔؽة 
 ا٣ٞؿيحيف 

 ث٪٘ةحلح ث٪٘ةيل

شنگنھبشیگنھبشومولؿشومولیشدوھنبشدوھیب

 ٠٪ةقح ٠٪ةس كزصح اعل٥ اعل٥ ٗكة٣ح ٗكةؿ
ششاحیجشوجنگشوجیگ

 

ں
 
ج
ج

ریئھش

ھ

راھنئشب 

ھ

شب 

 جنةرة جنةر ظةصيح ظةيج / را٬جح ٚ٭ي٧ح ٚ٭ي٥
اىئشي ارنسشي اریس

 

انئشي

 

شڑپفنسشڑپفیسشي

 ةرٌ صة صةر ظالٝح ظالؽ ٚةرقيح ٚةريس
شوگانلشوگاالشوہیدؿشوہیدیشدرزؿشدرزی

ةر ي٭ٮديح ي٭ٮدم ػيةَح ػيةط  ٞ ةرة بى  ٞ  ث
رشامنلشامىل

 

رؿشررگنب 

 

شریھٹھٹیشریھٹھٹاشررگنب 

 ةقححن   حن ةس وجةٗح وجةغ ثٮقذة٩يح ثٮقذةين
شدمسنھشدمسیھشاجنبرؿشاجنبرہشاکھبرؿشاکھبری

 محةة و٭ؿ دةصؿة دةصؿ ٦تكٮ٣ح ٦تكٌٮؿ
 

 اىلاـدة الراةفث:
ةؼ    ثٕؽ ظؾؼ احلؿؼ األػري أك دكف ػؾ٫ٚ. "این" أك"ین"  املؾ٠ؿأػؿ  إىل دٌي
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 مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
شریقفینشریقفشاخیشینشخیششااتسینشااتسد

 ٚٞرية ٚٞري ميؼح ميغ ٧٤ٕ٦ح ٥٤ٕ٦
ریشاھٹیجینشھٹیجشراینشراہج

 

ھک

1

راینش

 

شھک

أخ الـكج  م١٤ح م٤ٟ
 األكرب

أػخ الـكج 
 ال١جرية

 ٬٪ؽكًليح َفك٬٪ؽ

ا

َ
ّ
ُ
اینشُم

َ
ّ
ُ
شرتہماینشرتہمشالغمینشلغمشُم

 أ٦رية أ٦ري ثذة٩يح ثذةف كصح مٮلٮمز مٮلٮم
شدیساینشدیسشاھٹیسینشھٹیسشیعلق رگینشیعلق رگ

٦جيبي 
 األكاين

٦جيبٌح 
 األكاين

 قيؽة قيؽ ١حزؿيح / م٤ ٤ٟزؿم / م

ششدنہفاینشدنہفشڈفینمشڈفؾ

ھ
 

شینٹنشی

شو٧ٮ٣ح جةزدم ٬٪ؽكًليح ٬٪ؽكَف ٦٘٪يح ٨٘٦ٍّ 

شاممین امومںشدویاینشدویاہن
 قةدھ ى قةدھٮ

دلؾكبح /  دلؾكب /كرع ػة٣ح ػةؿ دل٪ٮ٩ح دل٪ٮف
 ٦ذٕجؽة

یشدرفشی

 

ٹ

ي

 ش
ی

شونركاینشونركشاملسمیننشاملسمؿشدرف

 مٮّٛح مٮّٙ مك٧٤ح مك٥٤ دلؾكبح ؾكبدل
اینشڈنپتشدعمجارینشدعمجار

 

شدویراینشدویرشڈنپي

                                                           

 ٝٮـ ٨٦ أٝٮاـ اهل٪ؽكس _ 1
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 اك٨٬ ًةثُح ًةثٍ
 ٬٪ؽكَف

 اك٬٪ح
 ح٬٪ؽكًلي

 أػخ الـكج ػت

 

ش"ونہبىئ"ش)أػخ( نہب/ ٦٨٦سال ،املؤ٩سح ق٧ةءاأل٨٦  املؾ٠ؿةديىةغ ثٕي األق٧ةء 

ش"وھپاھپ"ش)٧ٔح(شوھپیھپ /ك٨٦ ٣ح(،ة)زكج اخل"اخول"ش)ػة٣ح(اخہل /ك٨٦ )زكج األػخ(،

 )أػخ  الـكج(.ش"دننفىئ"(ش)أخ الـكجدننش/ك٨٦  ،()٥ٔ

ش:تكذ٢٧ٕ األق٧ةء اآلديح مؤ٩سح ٍٚٞ:فائدة

ا ،(ػةً٪ح)ٝةث٤ح /داہی ،)حمى٪ح(شاہسنگ ،)ٗـؿ(وست ،)رضة(وسنک  َّ ٕح) اي  ًؿ  ،(مي
ح(رنس  .)أػخ ٠جرية(شآي ا  ،)وؽيٞح(یلیہس ،)ظٮر(شرپی  ،)ممًؿ

 /اتلةحلح تكذ٢٧ٕ ٦ؾ٠ؿة ٍٚٞق٧ةء األ :فائدة 
رہتشش،)رقٮؿ(یبن 

 

دش، (ٔؽي٢)، مہ زفل( كىًويٙ)، ہش ي اال)كلم(ف

ھ  

قاھبی ش، ڑجیہا()٩ٞةؿ / ٚىاك 

 .)مىةرع(شولہپاؿ   ،)ػ٪ىث(

ش:الك٧٬ة تكذ٢٧ٕ األق٧ةء اتلةحلح  ٦ؾ٠ؿة كمؤ٩رفائدة:

ر،)يتي٥(میتی

 

 ش ،()ظةصتدارفہغش،()٢َٛہچبش،)ٗؿيت(اسمف
 
 ، )ًيٙ(امہمؿ،)ٚٞري(رغی

تالھکڑی ،)ميٌيٙ(زیمي اؿ شش،()أل

 

رزدن ،)وؽيٜ(دفش

 

ر ،)رايف(دصر  ،(٢)جنف شفزب 
ش، رپلپسن)ثؿكٚيرس(رپفرسیف،)ق١ريدؿم(رکیسرٹیی،(/رًل٨  )ٌٔٮرنک،()ٌٔٮربمم،()كزيؿ

 .)٧ٔيؽ(
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ٔاُج وحأُيرٓا ٔاـد املخفيلث ةخذنري أشٍاء احلي  اىل

يأيت ًؽ٬ة ٨٦  ثٕي األق٧ةء املؾ٠ؿة كاملؤ٩سح ٨٦ أق٧ةء احليٮ٩ةت ال _1
 ، كْل ٦ة يٌل / ٣ْٛ٭ة ث٢ لٌؽ٬ة أق٧ةء مكذ٤ٞح

 

 مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
ششڑیھبشڈنیماھشاگےئشلیب

ھ
 

شافینٹنشافی

 أ٩ةة إث٢ ٗ٪٥ ػؿكؼ ثٞؿة زٮر
 

ةؼ "ي ا"،ك  "ی"ٚييؽؿ ثػ ، إذا كٕٝخ"ا" يف أػؿ املؾ٠ؿ  _2 ش"ي ا". إحل٫ كأظية٩ة دٌي

ش

 ؤ٩رم ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
شركبیشركباشوھگڑیشوھگڑا

ا اِبِّلااِبّلَّ

 ُٝح ٍٝ ٦ٕـة ديف /ٚؿقح ٚؿس ظىةف
راشرمیغشرماغ

ھ
ھ

ریشک

ھ
ھ

شڑکمیشڑکماشک

ٔض٢  دصةج ديٟ
 اجلةمٮس

 ٔ٪١جٮت ٔ٪١ت ٔض٤ح

راشایتکشاتكشایھچبشڑھچبا

ھ
 
ري اشخ

ھ
 
شخ

ض٢ ابلٞؿة  ٔىٛٮرة ٔىٛٮر لكجح لكت ٔض٤ح ًٔ
شدگایھشدگاھشدنبري اششدنبرشوچایہشوچاہ

 أ٩ةة محةر ٝؿدة ٝؿد رةٚة ٚأر
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٩ٌر املؾ٠ؿ ثأف _ 3 شاین" .،   ین، ؿ ،"ی 7 ٜ ث٧ة يٌلٚى ؿٍ يي أظية٩ة ييؤى

ش

 مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ مؤ٩ر ٦ؾ٠ؿ
رؿ
 
رینشہ

 
رشہ

 

ریشوبکب

 

شرتیتیشرتیتشوبکب

 دٌراج دٌراج محة٦ح محةـ ٗـا٣ح ٗـاؿ
ش

ھ
 

شوسرینشوسرشومرینشومرشافینٹنشافی

 ؿةػزني ػزنيؿ َةككس َةككس ٩ةٝح دم٢
شوٹٹاینشوٹٹشینھتہشاہیھتشریشینشریش

ؿ ٚي٤ح ٚي٢ بلٮة أقؽ ٭ى ؿ مي ٭ى  مي
اگ

 

انگشي

 

 ششي

 

یشاسی

 

سى ٹ

شڈنیمیکشڈنیمکش

 ًٛؽٔح ًٛؽع ظؿبل يح ظيح قٮداء يح أقٮد
 

٢ي اآلديح األق٧ةء_4  ٧ى ٍٕ يٍكذى  /مؤ٩سحدك٦ة ت
 ، ؿم(٧ٝ)(، رمقی)محة٦حافہتخش، ؽأة()ظلپچ ،)٦ي٪ة(انیمش)كزع(،یلکپھچ ،)ق٪ضةب(شرہلگی 

(وھچھچدنر رٍله شاگمچدڑش،()كزةیلھچم)كمس(، رماغیب ،(كٝٮاؽ)، وكلئ()ز٩جٮرڑھب )ذيثةب(،یھکم ،)ػي

رلیشش)٢٧ٝ (،وجںشش)ٚؿامح(،یلتت ، )ظٛةش(

ھ
 
ش.)ثُح(وكجنش،)٠٪يح(ڈانئ )ٗٮؿ(،خ

 /ٌؾ٠ؿ داا٧ة ٧ٚ٪٭ة ٦ة يٌلأ٦ة  األق٧ةء  ا٣يت دي  _ش5
روگش)ثٜ(لمٹھک )ٗؿاب(،وكا ،)٦ةمٮال(وممال، )ث٘ٮض(رھچم

 

، )٬ؽ٬ؽ(، دہدہ)أر٩ت(، خ

رداہوبؾ، اول)(ظؽأةدگھ)

ي

 ()وٞؿي از ،()٦ةلٟ اخلـي٨الگب، ()زٕجةف(، اب 

ھ

، )ا٣٘ؿبةء(، رگگ
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انیہ )ٚ٭ؽ(،، اتیچ(ثج٘ةء)وطیطش،)ٔٞؿب(، وھچب)٧٩ه(وینال (،ق٤عٛةة)وھچکا

ي

 )ثةز(،ش

 ،)ص٨(نجش،)صؿاد(شرگنھج ،)م٭ؿ٦ةف(رساخب ،)٠ؿًلؽف(، ڈنیگا)ٚؿامح(، ونگج(ٔٞةب)اقعب،
 )د٧كةح(.رگمھچم

ش،"( ٔ٪ؽحلت)لبلب"" لك٧حأ٦ة _ 6
َ
 )ظيٮاف(، ""اجونر(، )صؿك لكت"پّ

ؿ كديٌؤ٩ ر. ""رپدنہ)وٮص(، "وچزہ"  )َري(  ٚٔل دٌؾ٠ 

ٔاـد اتلذنري واتلأُيد املخفيلث جبٍادات  ك
 أوٮؿ دؾ٠ري أق٧ةء اجل٧ةدات كدأ٩يس٭ة ٦ة يٌل /

٘بؿت ثإرٚةٝ٭ة رب٬ة ، ل١٪٭ة إذا وي ثٕي األق٧ةء ال١جرية ديٌؤ٩ ر ل١ _ 1
 "ی"

 /ٚذىجط مؤ٩سح، ٦سال
ْل ش)٠ٮب(،ایپہل )٦ُؿٝح(وھتہڑا )ػنجح(،،ہتخت ٜ(يؽي)و٪دنصفہچق (،٠جرية)ق٤حوٹركا 

 /أق٧ةء م١ربة ؛ ذلا ايقذ٤٧ٕخ ٦ؾ٠ؿة ، أ٦ة
ة(یلیھت  ی ،)ق٤ح(وٹركی ،)ُصي 

 
ج
ق

يٍجح(یتخت ،ٜ(يؽي)و٪دنصف نى شایپىل، )٦ًُؿٝح و٘رية(وھتہڑی ،)ػي

ٍخ ؛إل ٚٔل مى٘ؿةش،)ٝىٕح( ٛى ي ًً
ي
 ، ٚأ٩بسخ. "ی"إحل٭ة لك٧ح ٩ ٫ أ

)٤ٝنكٮة(  وٹیپ،  /دلٮف مؤ٩سح اعدة ، ٦سال "ی"ٔل ثػ دنذاألق٧ةء ا٣يت _ 2
 )ٚض٢(.ومىل
ا دية٩ٌ ر، ٦سالْل "ي ا" األق٧ةء املى٘ؿة ا٣يت دنذٔل ثػ  _3  )٤ٔيجح(.ڈایب )رز٦ح (،ڑپي 
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 )د٧سي٢(،ادا 7نذٔل ثػ "ا" دلٮف مؤ٩سح ، ٦سالاللك٧ةت اثلالزيح ا٣يت د _4
ش.)صٮر(ش، افج(إػالص)فاف

 )ثرص(،شاگنہ )َؿيٜ(،راہ  /ْل دلٮف مؤ٩سح ،٦سال"ھ"  أك"ہ" اللك٧ةت امل٪ذ٭يح ثػ _5

ششٔـة(./ )ق٧ٕحاسھکشش)ٚ٭٥(،ھجمس

 أق٧ةء ال٤٘ةت ثأرس٬ة مؤ٩سح ، ٦سال / األرديح ، كا٣ٕؿبيح .يف ال٤٘ح األرديح  _6
 ؿ، ٔرص،٦٘ؿب، ٔنةء، ، ٦سال / ٚضؿ، ّ٭ٟ أق٧ةء الى٤ٮات لك٭ة مؤ٩سح كًلؾل_7

 ضؽ، ٔيؽ.دمٕہ، د٭
ؽش: ي ادؽ یک رگج ال، ٦سأيٌةاألوٮات ْل مؤ٩سح ٝةَجح _8 وكلئ یک  (،)٬ـي٥ الٔؿ

ش(زٝـٝح كٝٮاؽ)،وكوك

ھ

 
ااہ

 

ن
 ه
ٹ

 

 ھى
ب

ش  ،)دكم اجلع٢(شویھکمں یک 

ھ

 
 ٛيٙ اهلٮاء)٬شوہا یک رسرساہ

ـق(  ش./٬ـي
راىئ)ظك٪ح(:  ااھچىئدلٮف مؤ٩سح ، ٦سال"اىئ"ذ٭يح ثػ األق٧ةء امل٪_9 ش(.)قيبح، ب 

)اق٥ : اایشی أق٧ةء ا٣ٞةرات ، كابلرلاف ، كاملؽف ، مؤز٪ح ، ٦سال _ 11
ش.)اق٥ املؽي٪ح(ركایچ ،)اق٥ ابلرل(،ومزقیبما٣ٞةرة(
: وكہِ ، ٦سالأق٧ةء اجلجةؿ، كابلعةر، كاأل٩٭ةر مؤ٩سح ثٌٞ٭ة كٌٝيٌ٭ة _11

اہیل
 
ری، )حبؿ اهل٪ؽ(، رحبدنہحلح()صج٢ ٧٬ةہ

 

 
 
 )حبريةزا٦جزيم(.شدري اےئ زام

 ،)أق٧ةء الن٭ٮر(وٛؿذ٭ة ، ٦سال/حمؿـ ،ك٦  أق٧ةء الن٭ٮر كاأليةـ مؤ٩سح ثؿي  _12
 )يٮـ األظؽ(.اوتار )قجخ(ہتفہ
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اأق٧ةء املٕةدف دميٕ٭ة مؤ٩سح ، ٦سال _13

 

اابن )ذ٬ت(،: وسي

 

 )حنةس(.ي
 األق٧ةء اتلةحلح ٦ؾ٠ؿة / _14
ار ،)دمٓ ػرب(اابخر ،()٥٤ٝملق راج )رمؽ(،ش، وہش)ق٤ٟ(ي 

 

شضبق )ظيةة(،ششیع )َجٕيح(،شم

 ،)مؿض(رمض )قيع(،اھبگ )مؿ٥٬(،رممہ )محيح(،رپزیہش،)أل٥(درد )راات(،شدیہ )إمكةؾ(،
ش، اھگٹ/دٛذيل( )د٪ٞيتوھکج )م٭ؿة(،، رچاچ)و٧ٖ(، وگدن)ثى٢(ایپز )إُصار(،رھتامیض،

ش ،ط()اػذاللیم ،)اخلجري(، اریبخل)مؿوةد(

 

عت
ل

 

خ
ا ،/ بلةس(  )ثىٍؽ٣ىحه ش ، الکؾ، ااثیر، ااظتنر، )ٗؿارة(وبري 

٢ي )٬ؾق اللك٧ةت اغر ٧ٍٕى يٍكذى  )ظؿص(،الچل )رأس(،، رس٩ٛك٭ة يف ا٣ٕؿبيح ث٪ٛف املٕ ى( ت

 )٣ٕجح(.لیھک
 /األق٧ةء اتلةحلح ْل مؤ٩سح _15

اک )٠ؿة(،، دنیگ)دراصح ٬ٮاايح(اسلکیئ

 

(، )٦ٕؿاجرعماج )قٞٙ(،تھچ )أ٩ٙ(،ي

 ش

 

ش)لكأ(،اھگس )كظ٢(،ڑچیک )وٮت(،آفاز (،)َيةرة، گنتپ()َؿيٜ، راہ)صنةء(ڈاکر (،إذفٍ )ی

مسب  ،)دكا(ش، دفا(زؿزؿة / كٝٮٝح)وکباس )م١نكح(،اھجڑف )مخؿ(،رشاب (،ز٧ؿةا٤ٕ٣يٜ)اجنم
شي ارفد ،)٩ىيعح(، فظع(قيُؿة)شدرتسس )ق٧ك٥(،رسوسں ،(بك٥ اهلل /االثذؽاء)اہلل

ؿة( ضب ٛى رازف)٦ةدة٦

 

ش ، )٦٪ٌؽة(شزیم ،(حمؿاب)رحماب ، ف()٦زياش، ب

 

 
 )ظؿب(.ج

٩ ر_16 ؿ كديؤى  ٠  7 اللك٧ةت اآلديح ديؾى

شش، افہحت)َؿاز(رطز  ،)د١ٛري(وغر ،)٩ٛف(اسسن  ،)٩ٞةب(اقنب (،ظضؿ/ )٠٪ٙشآوغشش
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اط  ،)قٮر ة ا٣ٛةحتح( ي
 

(امال ،)٦ذةع(شاتمعشش،)ظيٮيح(پ ٞؽه ًٔ آب ف  ،)قيةرة(ومرٹ  ،)إمالء(االم  ،)

 )رضر(.زگدن ،)ننأة(وشنفامن ،ة()٦ةءككردلگ

 ات ٌفِينيواللكٍات ذ

ُل   دؽؿ ىلع ٦ٕ٪يني خمذ٤ٛني اللك٧ةت ا٣يت يكى ٢ي ، "ات ٦ٕ٪ينيكلك٧ةت ذ" ت ٧ى ٍٕ يٍكذى  ت
ط  ٠سرية دلٮف يف ٦ٕ ى ٦ؾ٠ؿة كيف أػؿلك٧ةت  "ال٤٘ح األرديح"يف   ً مؤ٩سح ، كقيٮ

 ٬ؾا ا٣ٛؿؽ ثني اتلؾ٠ري كاتلأ٩ير يف اخلؿيُح اتلةحلح /
 

 

 ٦ٕ ى مؤ٩ر ٦ٕ ى ٦ؾ٠ؿ ٣ِٛ ٦ٕ ى مؤ٩ر ٦ٕ ى ٦ؾ٠ؿ ٣ِٛ
رنتشنگل اؾشویرپ تمسشرغمبشتبحمشب 

ي

شامنز ش

  ًَتةق = حمجح إ٩ةء =
ي
 والة امل٘ؿب ةب  ري كي أ

شتسکششوھپولں اک اہرشاہرشڑگھجاشي اري ارشرکتار

 ٬ـي٧ح ٔٞؽ الٮركد ٔٞؽ مضةر مؿارا دلؿار
شرعششرھگشتیبشکمچشي اینشآب

 ُٕٝح مٕؿ خثي = ةفملٕ ٦ةء =
اؾشنیچشزي اؿشرکشلشاردف

 

ششكلم اک ي

 

ں

ِک

ي

س

ش

 يف اجلرل طٌ  اق٥ ثرل وني ٣٘ح صيل =
 ششامر

 

شیلیھتہشاھجگشفکشزساشاسی

ٮة = ٞةبه ًٔ  ظيح =  ٙ  ٠ى  ٗر
شتبحمشوسرجشرہمشآفازشاسامںشونا
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 حمجح م٧ف = وٮت ٦ذةع =
اؾشي اغشوباتسںشدہعفشلھپ، وبھجشي ار

 

شاتكب اک ي

 اق٥ ٠ذةب ؽيٞحظ = مؿة ٚة٠٭ح /ز٢ٞ =
رچشَصرػشرمکشدرایمؿشایمؿ

 

شرگارمئ اک ہصحشخ

ٛح = ّ٭ؿ كقٍ =  ٥٤ٔ ُصؼ /مؤك٩ح لكي
شویچیٹنشرپدنہشومرشتبحمشونکاںشاچہ

 ٤٧٩ح َري = حمجح ثرئ =
ششدفرہپشدعمؿشوضع مسجشاکؿ

 
 

شي ارہ ےجب دؿشدقمار فق

 ّ٭ريةكٝخ  ؽارلٮٝخو ٦ٞ = ٥ه ضى ٪ٍ ٦ى  ٌٔٮ =
ششاامتلسشوچڑاىئشرعض ششل 

ھ
 

شومھچنشوہی

 مةرب مٛح = ٤َت ًؽ ا٣ُٮؿ =
اششزگرشرپاشیینشلیختشرکف

 

شزگارہشزگري

 ٦ٕينح مؿكر = اًُؿاب ختي٢ =
اؾ

ي

اؾشش

 

ششكلم اک ي

 
 

شرپزہشآےن فاال دؿشلکشرصع اک فق

 أداة ا٣٘ؽ = كٝخ ا٣ٕرص اق٥ ابلرل =
راھؤشدمّشامس ریمضشدؽشریمض

ھ
 
شاسحب اک ہغیصشدري ا اک خ

 ظكةب كًظؽة عؿابل َ٘يةف = ٕؿٚحٝك٥ امل ٤ٝت =
 

  اتللصيً اثلاىد لالشً
ؽق ٩ٮاعف /لالق٥   ٨٦ ظير اتلٕيني ٔك
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 ٩لؿة._٦2ٕؿٚح ،  _1 
 :فرفثامل

 ."ركایچجٮ ،اجلكضؽ امل"/أكيشء ٦ٕني ، ٦سال ٥ يؽؿ ىلع مؼهلك اق
 /هرةاجل

 )صةمٮس(. "سنیھب"ش)كدل املؽي٪ح(،"رہش اک ڑلاک "ش/٦ة يلٮف اق٥ ليشء اعـ، ٦سال

 :أكصام املفرفث

 /أربٕح أٝكةـىلع ملٕؿٚح ا
 ٮوٮؿ.املاق٥  _4اق٥ اإلمةرة ، _٧ٌ3ري ، ال _٥٤ٕ2 ، ا٣ _1
 /اىفيً

 ."زا٬ؽ"٦ة يلٮف رمـا لنؼه ٦ٕني ، ٦سال  

 أكصام اىفيً:

 /مخكح أٝكةـىلع ٥٤ٕ٣ ا
 خت٤ه. _٠5٪يح،  _٣4ٞت،  _3ػُةب ،  _2ٔؿؼ ،  _1
 :فرفاى

ي    ، ك٨٦ كٝةر  "دبعؽ"٦سال ٨٦ ٔجؽ اهلل  ٤ذعٞري،ؿ ألص٢ املعجح أك ل٭ى ذى نٍ ٬ٮ اق٥ ي

" ش."فك 
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 /ػاباخل
ًٕ  ةط مؼى٪ى ٧ٍ اق٥ دلؿيِل حي ٬ٮ  م٧ف "أك خلؽ٦ةد٫ الٮَ٪يح ، ٦سال  ٫ً ٧ً ٤ٍ إ٦ة ٣

رأت "ا٧٤ٕ٣ةء ، ك
 
ـ خ  )جن٥ ا٣بكة٣ح(. "اتسر

 :يلبال
ي ا٬ٮ ٤ٔي٫ _ لٮوٙ ػةص ، ٦سال "لكي٥ اهلل"٣ٞت مٮىس ؿبني اجلةس ٭ى ذى نٍ ق٥ ي

٫ٚ ثةلالكـ ٫ٕ٦. ؛٫ٞبت ث٣ي  _الكالـ   ألف اهلل دٕةىل رش 

 :هِيثال
ي لك   أك ألص٢ نكجح  االث٨ ،أك ابل٪خ ،أكاألـ ، أك  ث٫ أظؽ ألص٢ األب ،ُل  كى اق٥ ي

 .   "صة٩ح ، أـ لكسٮـ ، أثٮ دؿاب ، أثٮ ٬ؿيؿةأثٮ د"أػؿل، ٦سال / 

 /لخي اتل
ش"اق٥ خمذرص يؾ٠ؿق مةٔؿ ثؽال ٨ٔ اق٫٧ احلٞيٌف ، ٦سال / ٬ٮ

 

 
 

ر ت ر م   ."م 
 :الظٍري

دفصر کین ":شش٦سةال)٬ٮ( ، "اس "ش)٬ٮ(،"فہ"٨ٔ االق٥ ، ٦سال / ثؽالؼؽـ لك٧ح تكذ

ا ےہ

 

 ںیم اخومیش ےس قبس ي اد ركي

 

)وٛؽر كدل وة٣ط  ، حيِٛ درق٫  يف ش"ڑلاک ےہفہ امجع
 .الىٙ ثةهلؽكء(

 :فائدة
٢ي م ، كاالق٥ اذل"وٛؽر٨ٔ"ثؽال ـى ؽً ذيؼٍ قٍ ٧ًرياي "فہ"ٍل٧حيف املسةؿ املؾ٠ٮر  ٧ى ٍٕ يٍكذى   ي
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ة ٔ٪٫ال٧ٌري  ي  ًٔٮ  ٬ٮ املؿصٓ . "وٛؽر"، كيف املسةؿ املؾ٠ٮر  ة مؿصٌُٕل كى ي

 :أكصام الظٍري
 زالزح أٝكةـ /ىلع ل٧ٌري ا

 ٧ًري اإلًةٚح . _٧ً3ري املٕٛٮؿ ،  _٧ً2ري ا٣ٛة٢ٔ أك املجذؽا ،  _1
 :طٍري اىفاـو أو املتخدا

ي  يف اجل٤٧ح ثؽال ٨ٔ "ال٧ٌري" ٢ى ٧ً ٍٕ ذي إذا اقٍ  ٧ًري ا٣ٛة٢ٔ " ُل  كى ا٣ٛة٢ٔ أك املجذؽا ي
 ."أك املجذؽا

 ٦ذلك٥ ظةرض اات
 دمٓ ٦ٛؿد دمٓ ٦ٛؿد دمٓ ٦ٛؿد ـــــــ

٢ٕٛ٤ ل
 الزـال

شمہشںیمشمت/آپشوت/آپشفہشفہ

 حن٨ أ٩ة أ٩خ /أ٩ذ٥ أ٩خ / أ٩ذ٥ ٥٬ ٬ٮ ال٧ٌري
٢ٕٛ٤ ل
 مذٕؽامل

وت ےن/آپ شاوہنں ےنشاس ےن

شےن

مت ےن/ آپ 

شےن

شمہ ےنشںیم ےن

 حن٨ أ٩ة أ٩خ /أ٩ذ٥ أ٩خ / أ٩ذ٥ ٥٬ ٬ٮ ال٧ٌري
 

  :طٍري املففٔل
ي  ماكفى  ال٧ٌري املكذؼؽـ يف اجل٢٧ ٬ؾق ك،  "٧ًري املٕٛٮؿ" ٌُل كى املٕٛٮؿ ي

 ل٧ٌةاؿ ٦ة يٌل /ا
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 ٦ذلك٥ ظةرض اات

 دمٓ ٦ٛؿد دمٓ ٦ٛؿد دمٓ ٦ٛؿد
شمہ وكشھجم وكشمت وك /آپ وكشھجت وك/آپ وكشُاؿ وكشُاس وك

 إية٩ة إيةم إيةك٥إيةؾ / /إيةك٥ إيةؾ ٥إية٬ إيةق
شںیمہشےھجمشںیہمت/آپ وكشےھجت/آپ وكشُاںیہنشُاےس

 إية٩ة إيةم إيةؾ /إيةك٥ إيةؾ /إيةك٥ إية٥٬ إيةق
 

  :طٍري اإلطافث
ٓ ال٧ٌري يف دم٤حو ٦ى  اإذ ًً ُل   ماكفى  ةكي يكى ٧ةاؿ  "٧ًري اإلًةٚح"مٌةؼ إحل٫ ي ، ًك

 اإلًةٚح ٦ة يٌل /
 ٦٥ذلك ظةرض اات

 دمٓ ٦ٛؿد دمٓ ٦ٛؿد دمٓ ٦ٛؿد
اراشریماشاہمترا/آپ اکشریتا/آپ اکشُاؿ اکشُاس اک

 
شہ

 جلة يل ٣ل٥لٟ / / ٣ل٥ لٟ هل٥ هل
ارےشریمےشاہمترے/آپ اکشریتے/آپ ےکشُاؿ ےکشُاس ےک

 
شہ

 جلة يل لٟ /٣ل٥ لٟ / ٣ل٥ هل٥ هل
)

ي
 

(شُاس یک)ؤمی

ي
 

ریتی/ آپ شاؿ یک)ؤمی

)

ي
 

شیک)ؤمی

اہمتری/ آپ 

(یک)ؤم

ي
 

شی

)

ي
 

(شریمی)ؤمی

ي
 

اری)ؤمی
 
شہ

ًٟ  هل٨   هلة  جلة يل ٣ل٨  لٟ / /٣ل٨   ل
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 اشً اإلشارة 

 /اتلفريف
ة اق٥ ييؿادي ث٫ اإلمةرة إىل يشءو ٬ٮ ہی :"ش)ذلٟ( ، ٦سالش"فہ")٬ؾا( ، "ہی"ش/، ٦سال٦ى

 )٨٦ ٬ؾا الٮدل؟(.؟ "ڑلاک وكؿ ےہ

 /فائدة
ةري االق٥ اذلم   ينى ي  ي اق٥ "ہی "  يف املسةؿ املؾ٠ٮر لك٧ح / "منةر إحل٫" ، ٦سالٌُل كى إحل٫ ي

 منةرإحل٫."ڑلاک"  ٍل٧حكاإلمةرة ، 

 :أكصام اشً اإلشارة
 ىلع ٝك٧ني /اق٥ اإلمةرة 

 ل٤جٕيؽ. -2ل٤ٞؿيت ،  _1

 /اشً اإلشارة ليلريب
ينةر ث٫ إىل ا٣ٞؿيت ، ٦سال لك٧ح   ، كهل زالزح أٝكةـ  ، كْل ٦ة يٌل /"ہی"٦ة ي

 

 ٤ض٧ٓل ل٧٤ٛؿد اق٥ اإلمةرة ل٤ٞؿيت
 ل٤ٛة٢ٔ كاملجذؽا

شہیشہی

 ٬ؤالء ٬ؾا =
 ل٧٤ٕٛٮؿ

س وك
ِ
ؿ وكشا

ِ
شا
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=  ٓ إذا كٕٝخ "٬ؾا" يف مًٮ
 1 املٕٛٮؿ

 ٓ إذا كٕٝخ "٬ؤالء" يف مًٮ
 2املٕٛٮؿ

 لإلًةٚح
س اک
ِ
ؿ اکشا

ِ
شا

 ؤالءهل٠ذةب ٬ؤالء / ٦سال/ ٗالـ ٬ؾا  / هلؾا =
 

 7اشً اإلشارة ليتفيد

ينةر ث٫ إىل ا٣ٞؿيت ، ٦سال٬ٮ اق٥   ، كهل زالزح أٝكةـ  ، كْل ٦ة يٌل /" فـ" لك٧ح ي
 

 ل٤ض٧ٓ ل٧٤ٛؿد اق٥ اإلمةرة ل٤جٕيؽ
 ل٤ٛة٢ٔ كاملجذؽا

شفہشفہ

 ذ٣ل٥ ذلٟ =
 ل٧٤ٕٛٮؿ

س وك
ِ
ؿ وكشا

ِ
شا

=  ٓ إذا كٕٝخ "ذلٟ"يف مًٮ
 3املٕٛٮؿ

٥ / إذا كٕٝخ "ذ٣ل
ٓ املٕٛٮؿأكخلل٥  4"يف مًٮ

 لإلًةٚح
شُاؿ اکشُاس اک

 كٮة ذ٣ل٤ٝ٥ن ٦سال/ ٥٤ٝ ذلٟ = 
                                                           

 ػةدل رضب ٬ؾا. _ 1
 رٚيٓ أكؿـ ٬ؤالء  _  2

 .ا٣ُة٣ت ٥ٌ٤ٔ األدب ذلٟ ا٣ٞةدرٔجؽ _ 3
ِ احلٮار ذ٣ل٥ / أكخلٟ ٔجةد _  4  ٛ  . األكالد ظ
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 :فائدة
ةؼ  "ال٤٘ح األرديح"يف   ل٤ذٮًليؽ كاتلؼىيه ، كإىل اق٥ اإلمةرة  "یہ"لك٧ح دٌي
 ."فیہ"  ش٦ٕةشیہ" " ، ""فہ ، ك "یہی"  شیہ"" ، " ہی  ،٦سال ٦ٕة ةفييلذج

 

 
 اشً املٔصٔل

 /اتلفريف
٭٥ ٦ٕ٪ةق دكف الى٤ح، ٦سال/، ك٬ٮ اق٥ ٗري ٦ذاكم٢  شش/سةهلك٦" ، "سج اک"،" وج اليٛي

٪ي٫ي  يٕؿ٬٫ٚٮ اذلم )وةظت ا٢٧ٕ٣ ش"سج اک اکؾ ایس وك اسےھج" ًٞ ذٍ  (. /حي

 /فائدة
 اق٥ ك)الى٤ح( ،  ةجل٤٧حادىةهل ث٦ٕ ى هل دكف ال "سج اک"يف ٬ؾق اجل٤٧ح لك٧ح 

 أربٕح أٝكةـ ، كْل ٦ة يٌل /ىلع املٮوٮؿ 
 

 ل٤ض٧ٓ ل٧٤ٛؿد اق٥ املٮوٮؿ
 ل٤ٛة٢ٔ 

شوج، وہنجں ےنششوج، سج ےنش

 ٦ة  / ٨٦ / ٨٦   ٦ة =
 ل٧٤ٕٛٮؿ

شںیہنج، نج وكشےسج، سج وك
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إذا كٕٝخ "٦ة" ك٨٦ يف حم٢  =
 اجلىت

 ٓ إذا كٕٝخ "٨٦" يف مًٮ
 املٕٛٮؿ

 لإلًةٚح
شنج اک، نج ےک، نج یکشسج اک ، سج یک 

 ٨٦ هل٥ / ٨٦ هل٨ ٨٦ هل /٨٦ هلة =
 ل٤ْؿؼ

شنج ںیمشسج ںیم

 ٨٦ ٚي٭٥ ٦ة ٚي٫ = 
 

 أكصام اشً اجلهرة
 تكٕح أ٩ٮاع ، كْل ٦ة يٌل /ىلع  جل١ؿةا

اق٥ املىؽر ، _4اق٥ الىٛح ، _3اق٥ االقذٛ٭ةـ ،  _2ات ، اذلاق٥  _ 1
 _9اق٥ احلةؿ ، _8اق٥ املٕٛٮؿ ، _7اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ، _6اق٥ ظةو٢ املىؽر ، _5

ح  .اق٥ املٕةًك

 /اشً اذلات
اؿ "/٦سال٭ة ٨ٔ ٗريق، كاليلٮف كوٛةن، هل ظٞيٞح ذاديح ي٧ذةز ث٬ٮ اق٥ 

 

ش"اپ

 )٬ؿة(. "یلب "ش)ثٞؿة(، "اگےئ " ،)إنكةف(

 :أكصام اشً اذلات
 مخكح أٝكةـ ، كْل /ىلع اق٥ اذلات 
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اق٥  _5اآلهل ، اق٥ _4، ا٣ْؿؼ_١3رب ، املاالق٥  _2ى٘ؿ ، املاالق٥  _1
 .الىٮت

 /صغراملشً اال
 اتلفريف :

ی )٤ٔيجح(،ڈایب٦سال/اق٥ يؽؿ ىلع دى٘ري يشء،٬ٮ
 
ج
ق

 .ٜ(يؽي)و٪دنصف

ٔاـد ةِا  صغراملشً االء ك

ؾؼ احلؿؼ األػري ٨٦ االق٥ ، ز٥  _ 1 )ق٤ح وٹركا  /٦٨٦سال"ی" ،  لك٧ح دـادي خيي
ش.)ظج٢("ریس" ش)ظج٢  ٝٮم(رہس /ك٨٦،)ق٤ح(" وٹركی"(ش٠جرية
"  )أخ( "اھبىئ "ش/٦٨٦سال"ي ا"،  إحل٫ لك٧ح ٌةؼدي ة يف االق٥ ٦ى أظية٩ة ثٕؽ د٘يريو  _ 2

(، ك٨٦ "ایھب َخى
ي
 (.ح)لكيج ""ایتک )لكت(ش"اتك "ش/)أ
ا ديلذت ٝج٢ االق٥ _3

ھ

ظكت ٦ة يٞذٌي٫ اتلؾ٠ري ش")و٘رية(وھچیٹ ،)و٘ري("وھچي
 .كاتلأ٩ير

ؿاالق٥ ثإًةٚح ا٣ٕال٦ةت اتلةحلح _4  ٘  7 ييى

ش.)ًوينًيح(اھتىل" "ش)َكخ(: اھتؽ  ٦٨٦سال"ی"_  1
ش.()ٝىح حمـ٩ح" دڑھکا"( أل٥)دھک  /٦سال ٨٦"ڑا" 

يٍ ی"ڑگنلپ"ش)رسيؿ(گنلپ   / ٨٦" ٦سال"ڑی ى ش.ؿه رسي
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ی"شدنصفؼ /٦٨٦سالش"یچ"
 
ج
ق

٪ى شش" دنصف .يٍؽً وي ٜه    ي

 ةفض األشٍاء املصغرة الشٓرية

 دى٘ري ِٚ دس٘ري ٣ِٛ دى٘ري ٣ِٛ
شڑمچیشڑمچاشایٹچشوچیٹشاڑھکنیشآھکن

يي٪ح ٔني ٤ىيؽه  رٍله صً  ًٛرية حه ٧  ًٝ  ٔي  صي
شرتپیشرتپاشایٹبشیٹیبشاایبمشآؾ

ضى  حي  ثينى  ث٪خ ٦٪ضٮ و٘ري ٦ةجنٮ  ظىةة ؿظى
 اشایٹن

ھ  

شوھبینتشوھبتشوچبڑگناشہچبشان

 ص٪يح ٗٮؿ ٢َٛ و٘ري ٢َٛ ربُح ٔٞؽة
داشوجرفاشوجرفشاانگنىئشآنگن

ھ  

دیشوكی

ھ  

شوكی

نيه  وع٨ عى ي٤يش مـالج زكصح زكج وي ـى  مي
ن ااششلبمکشوھجڑپنیشوھجڑپناشرسنبي اشرسنبی

مل
ک

شیلمک، 

ي٧ري مـ٦ةر ـى ح ٠ٮخ مي ن   رداء و٘ري رداء ٔي

ن ااششھٹیپ
ه

ھ

پ ٹ

شوكڑھٹیشوكاھٹشرھجي اشرجھجش

 ظضؿة ٝرص ًٝؿبىحه  ثؿ٦ي٢ /صؿة ّ٭ؿ ٦٭ٛ٭ٙ ّ٭ؿ
را

ھ

ُ
دري اشاچدرشڑپي اشب  شرھگفدناشرھگشج 

/ثيخ  يخه ثييى  ثيخ رداء ً٘رية رداء ظـ٦ح ُصة
 ال٤ٕت

دیشدیچمشدؾشالگپشي الگ

ھ  

دي اشولی

ھ  

شولی



 قواعد اللغة األردية
123 

 


 

  صةريح ذي٩ىيت ٩تذ أمحٜ دل٪ٮف
ي
 حي  ٦ى أ

ن ااشڑگپی
ششي گ

 

ان

ھ

ریشي

ھ  
ھ

شایٹھکشاھکٹشٹ

 ختخ و٘ري رسيؿ رص٢ و٘رية ٢ه رًصٍ  ٧ة٦ح و٘ريةٔ ٧ٔة٦ح
شزیکشمہشکشمشڈایبشڈہبشرمکي اششرمک

٤ىيجح ٤ٔجح ٦٭ٛ٭ٙ ّ٭ؿ  ًٍٝؿبىحه  ًقٞةء ٔي
شرمدفاشرمدشڈوھکلشڈوھؽشرفیلپشرفہیپ

يجح ركبيح كى ي٢ ق٢ُ / دلٮ ري ُى ي٢ رص٢ قي  ريصى
 ششایھکنپشاھکنپ

 

ادنشوپنسںاىلشاسی

 

شدننفالشي

يٍيه ظي  ظٮض ظؿبل ظيح ٬ٮاٚح مؿكظح  ٮى
اہلشاینجسںشاسنجشوپیلٹشوپٹ

 

اىلشي

 

شي

٦ح ـٍ ح ظي ُى بٍ  أ٩جٮبح ٝ٪ةة / دلؿل ٕنٮٝح٦ حمجٮب رى
شدرہچیشدرشدنني اششدنینشاتكہچبشاتكب

 ثيٮىيت ثةب ٗٛٮة ٩ٮـ ٠ذيت ٠ذةب
چ ہشنحصشڈنپںاىلشڈنپىل

 

جٹ
ص

شرگني اشرگنش

ٜه  قةؽ ي ٮى ني وع٨ قي عى ي حه  ٝؿيح وي  ٝيؿى
شىلاھتشاھتؽشرتشطیشتشطشڑھکنپیشھکنپ

ح ص٪ةح ٞى يٍ رى ١ٍؿيصح َكخ كي شًويٍنًي ح َكخ قي

دیشوبري اششوبریشي اىلشي اال

ھ  

شڈنہي اشاہی

يٍ  ؿطٝي  يؿة ٗؿارةٍ ٝيؿى ؿى  ٝؽر و٘رية ٝؽر ٗي
رجشیچقبشہچقب ریجشب  شاطہچقشاطؼشب 
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ج حه  ثؿج ربُح ظـ٦ح ٚح ةمناك قي ٍ  رشي
 

 هراملشً اال

 /اتلفريف
ر ")الكـ(ي ات /٨٦لجري يشء، ٦سالاق٥ يؽؿ ىلع د٬ٮ

ھ

ڑ
گ

 

ن

 

ي ى

ڑگپی   :ك٨٦،)الكـ َٮي٢("

 )٧ٔة٦ح ٠جرية(."ڑگپ")٧ٔة٦ح(
 أصٔل ةِاء اشً مهر

رٌب _ 1 ر)الكـ(ي ات /االق٥ ثذ٘يرييف وي٘ذ٫ ، ٦سال٨٦أظية٩ة ييلى

ھ

ڑ
گ

 

ن

 

ي ى

)الكـ "" 
 )قةٔح ٠جرية(.ڑھگي اؽ)قةٔح( ڑھگی  ش/ك٨٦ش،  َٮي٢(
ؾؼ ٦٪٭ة ٔال٦ح اتلأ٩ير _2 رب  األق٧ةء املؤ٩سح ثأف ختي  /٦سال٨٦ ،"ی"  ديلى
 )٤ٝنكٮة ٠جرية(." وٹپ"  شوٹیپ  ك٨٦ )٧ٔة٦ح ٠جرية(،ڑگپ)٧ٔة٦ح( ڑگپی
ٓ لك٧ح   _3 رٌب ثٕي األق٧ةء ثًٮ اہ" أك "اہم"ديلى

ي

( ٤ًٟ )مى راہج  /٨٦ٝج٤٭ة ،٦سال "ش
ؿؽ(رگ   :ك٨٦)ق٤ُةف(،"" اہم راہج ًٔ اہ رگ  )

ي

 .()كريؽشش

 ةفض األشٍاء املهرة 
 

 م١ربق ٣ِٛ م١ربق ٣ِٛ م١ربق ٣ِٛ
ادہرہشدرہشریتہششریت

ي

شوتہشتشوتتشش
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 دٮت  دٮت ت مٕ مىٌيٜ قةريح ق٭٥
ررہمہشرہمہ

 

راہشراہشخ
 
اہ

ي

شابہشزشي ازشش

 مة٬ني ثةز مةرع راييس َؿيٜ ػـة ٠جري ػؿزة
اک

 

راشي

ھ

اک

 

رسگمشسگمشوہالشوہىلشي

 

شخ

 يٕكٮب حن٤ح اظذٛةؿ ْٔي٥ ٦٭ؿصةف أ٩ٙ ٠جري أ٩ٙ
شوٹالشوٹىلشاہم دویشدویشاہم اھبسشاھبس

 صيل دمةٔح ٔٛؿيخ ص٨ افديٮ دل٤ف
 

 
 اشً اىؾرف 

 /اتلفريف
٬ؾق اللك٧ةت )ش، حبص"دمرہس"، "اکمؿ"شاق٥ يؽؿ ىلع ز٦ةف أك ماكف ، ٦سال /٬ٮ

اؾ  ، ٔؿبيح(  )مكةء(.شي
 :أكصام اشً اىؾرف

 ّؿؼ ماكف. _2ّؿؼ ماكف ،  _ 1ل٤ْؿؼ ٩ٮاعف / 
 :ؽرف ماكن وأكصاٌّ

 ّؿؼ ماكف ٗري حمؽكد. _2،  ّؿؼ ماكف حمؽكد _ ٣1ْؿؼ املاكف ٩ٮاعف / 
 /  ماكن حمدود ؽرف
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)لك٭ة لك٧ةت  "بتکم، دجسم اکمؿ، دمرہس، لحم، "ش:، ٦سال يؽؿ ىلع ماكف هل ظؽ٬ٮ اق٥ 
(ش"رصایح"شٔؿبيح(  .)رًشبىحه

 /ؽرف ماكن غري حمدود
)ٚٮؽ  "افرپ ےچین "ش،)٬٪ة ك٬٪ة( ""ادرھادرھ / ، ٦سالهل ماكف  الظؽ  ٬ٮ اق٥ يؽؿ ىلع 

 )أ٦ةـ كػ٤ٙ(. "آےگ ےھچیپ "ش، كحتخ(

ٔاـد صياغث ؽرف املاكن :  ك

ٓ ٩ة حيى٢ ّؿؼأظية_1 ش:ٝج٢ االق٥ اللك٧ةت اتلةحلح املاكف  ثٮًى

رہ، یتسب، وكٹشش ا ٦سال ، ڈب 

 

رہ اغزی اخؿ، یتسب اھٹپي )٬ؾق أق٧ةء : وكٹ ادف، وكٹ تپھکل، ڈب 
 األ٦ةك٨(.

 /ق٧ةء ديىجط ّؿٚة ثإحلةٝ٭ة ٦ة يٌلثٕي األ_2
٤ح)دوھیب اھگٹ ٦سال/،  ""اھگٹشلك٧ح ٍ٘كى  .(٦ى

ش.)٩ةمٮقيح(ش، رھچمداین()ًمٍىجى٪حش، اصنب داین)١٦ًع٤ح(رسہم داین "داین"شٍل٧حك
ش"رھگ"شٍل٧حك ري ا رھگ:

ھ
 
)دااؿة ، یلجب رھگ)دار ال١ذت(اتكب رھگ ،)ظؽيٞح احليٮا٩ةت(خ

اچ رھگال١٭ؿبةء(

 

(.، ي ٌٝهه ٍؿ  )مى
ش ،)ٝؿيح حم٧ؽ(دمحم رگن:شش، ٦سالشش"رگن"ٍل٧ح ك

 
 

ش(.حو ٪ى )ٝؿيح قى  رگنس
 )٦٪ُٞح ثالؿ(.ش، البؽ جنگ)٦٪ُٞح ٚؿكؽ(افرفؼ جنگ :٦سال ، ش"جنگ"ٍل٧ح ك



 قواعد اللغة األردية
127 

 


 

 )٬ؾق أق٧ةء املؽف(.، اہبفؽ وپر، ونروپر)٦٪ُٞح أمحؽ (ادمح وپر/٦سال، "وپر"شٍل٧حك
رھ"ٍل٧ح ك

ھ

رھش:، ٦سال"گ

ھ

رھ، رفظم گ

ھ

 )أق٧ةء املؽف(.یلع گ
 املؽف(. )أق٧ةءایسوکلٹ، وشروكٹ :، ٦سال"وكٹ"شٍل٧حك
، ()قٮؽ ا٣٘الؿ، ہلغ ڈنمی)قٮؽ اخلرضكات(ىزبی ڈنمی، ٦سال / )ًمؿبؽ(ڈنمیشٍل٧حك

 )قٮؽ ا٣ٛٮا٫٠(.شویمہ ڈنمی
 .)مؿج(ىزبہ زار )ظؽيٞح(،، الہل زار)ثٮقذةف(: زلگار٦سال، " زار"شٍل٧حك
(دیع اگہ /٦سال، "شاگہ"ٍل٧ح ك ؿ(زگراگہ ،()مىؿىع، رچااگہ)ميىًل  ٧ى  )٦ي٪ةء(.دنبراگہ،)مى
 اخہن)م١ذجح(بتک اخہن ،)مٌحةـ(لسغ اکہن٦سال /، "اخہن"ٍل٧ح ك

 

 
 )دار الى٪٥(.، ی

 )أق٧ةء املؽف(.:سمش آي اد، االسؾ آي اد، اٰلہ آي ادش" ٦سالآي اد"ٍل٧ح ك
 )ظؽيٞح(.، اتسلخنؿ)ظؽيٞح(وباتسؿ ،)ظؽيٞح(: اتسلگؿ٦سال ش، "اتسؿ"شٍل٧حك
ؿة(:رطعداؿ" ٦سالداؿ"شٍل٧حك ُى ٍٕ ح(دملقاؿ ،ؿة()دًل٧ٍى آشت داؿ، )٦ً ٧٤ى ٍٞ ٦ً(. 
جىؽ املضٮس(: آشت دکہش، ٦سال"شدکہ"شٍل٧حك ٍٕ  (.م٤ٓل)رشعت دکہ ،)٦ى

 ؽرف الزٌان 
 /اتلفريف

اؾ"، )وجةظة( "حبص"/ ، ٦سال٬ٮاق٥ يؽؿ ىلع الـ٦ةف  ش)ا٣٘ؽ(، "لک "ش،)مكةءا( "شي

 .(ٝج٢ األمف)ثٕؽ ا٣٘ؽ / "رپوسں"
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 ٣ْؿؼ الـ٦ةف ٩ٮاعف /
 ؼ ز٦ةف ٗري حمؽكد.ّؿ _2ّؿؼ ز٦ةف حمؽكد ،  _1

 /ؽرف زٌان حمدود
اؾ"، )وجةظة("حبص"ش٦سال/ ، اق٥ يؽؿ ىلع ز٦ةف هل ظؽ٬ٮ  "ہنیہم"ش،")مكةءا(شي
رس"ش)م٭ؿ(،  )زة٩يح(. "ڈنکیس "ش،)حل٢( "رات "ش)يٮـ(، "دؿ "ش)ق٪ح(، "ب 

 /ؽرف زٌان غري حمدود
حبص ف  (،ا / دك٦ة)أثؽ "دسا "ش)أثؽ(، "ہشیمہ"ش:ـ٦ةف ال ظؽ  هل ، ٦سال الاق٥ يؽؿ ىلع ٬ٮ 
اؾ

ي

(،ش  ش )وجةحى مكةءى

ي

 )حل٢ى ٩٭ةر(.رفزفش

 اشً اآلىث
 /اتلفريف

كقي٤ح يلٮف اق٥ يؽؿ ىلع وٮت ، أك ىلع ٦ٕ ى اآل٣ح ، أك يلٮف اق٥ ملة ٬ٮ 
 )قيٙ(."ولتار "ش)ًظ٪ضؿ(، "رجنخ"ش، ٦سال /ل٢٧ٕ٤ 

 :أكصام األىث
 منذٜ . _2صة٦ؽ ،  _1/  اق٥ اآل٣ح ىلع ٝك٧ني

 ،ٌداشً األىث اجلا
رش )٦ًٛذةح(،اچیب ٌمٛؿة(،/ )ق١نيرھچی )ق١ني(،، اچوق/٦٥٤ٝسال ش، یچنیق)ٚيؿمةة(ب 

ٌه(، ٞى شش(.ًم٤ٍٞةةاٹمچ) )٦ً٪ٍع٢(،، اھچج)ٗؿبةؿ(ینلھچ )ٚأس(،اہلکڑا )٦ً



 قواعد اللغة األردية
129 

 


 

 /اشً األىث املشخق
ٍقذيٍؼًؿج ٨٦ املىؽر ، ٦سالاق٥ ٬ٮ

ي
 )٦٭ؽ(.وھجانل "وھجال" /٨٦أ

ٔاـد صياغث اشً األىث املشخق  :ك

ٌٮف اق٥يي _ 1 اا٨٦/ ، ٦سالالأل٣ح ٨٦ املىؽر ثٕؽ د٘يري ٚي٫ لى

 

ن
 ن ل
پ

ش"نلیب "(د٧ؽيؽ)ش

(شدوھانکن/ك٨٦ش)ًمؿٝةؽ(، غه  ك٨٦ ، )٦٭ؽ(شوھجال )دأرصط(وھجانل/ك٨٦ ،)٦ً٪ٛةخ("دوھینکن"ش)٩ٛى
(وھپانکن  / ا/)٦ً٪ٛةخ(، ك٨٦"یکنھپ" )٩ٛغه

 

 )َالٌقح(شاھجڑؿأك،)١٦ًنكح(""اھجڑش(٩ٛيه )شاھجڑي
ؿبةؿ)"شینلھچ"شب٤ح()ٗؿاھچانن/ك٨٦ ، ًٗ.)  

اک /، ٦سال٣٨٦ح ٨٦ االق٥ ثٕؽ د٘يري ٚي٫األاق٥ ييىةغ  _ 2

 

ش"لیکن"ش)أ٩ٙ( ي

ش  /)٦ًُؿٝح(،ك٨٦ ""وھتہڑا  )يؽ(اہھت /ك٨٦ ، )ز٦ةـ(

 

ٍٞجي" دہتس"  )فکٌ(دش  .(/ ٝجٌح )٦ً

 شً الصٔتا
ش.)٩ٕيٜ("اکںیئ اکںیئ"٦سال/  اق٥ يؽؿ ىلع وٮت اكا٨ يح أك ىلع وٮت صة٦ؽ،٬ٮ

 

 وٮت اق٥ وٮت اق٥ وٮت اق٥
ري اشٹک ٹکشرمیغ

ھ
 
شایمؤں ایمؤںشیلبشوچں وچںشخ

 مٮاء ٬ؿة زٝـٝح ٔىٛٮر ٩ٞ٪ٞح دصةج
رشڑککفں وكںشرماغشاکںیئ اکںیئشوكا

 

شرٹغوغںشوبکب
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 ٬ؽي٢ محة٦ح ويةح ديٟ ٩ٕيٜ ٗؿاب
شیپ اہکںشاہیپپشوھبں وھبںشاتكشوكوكشوكلئ

 زٝـٝح كٝٮاؽ ٩جةح لكت زٝـٝح كٝٮاؽ
شانہنہشوھگڑا

ھ

 
 ششنھب نھبشیھکمشہ

 

کاارشاسی

 

 هئ
ب

ش

 ٚعيط ظيح َ٪ني حن٤ح و٭ي٢ ظىةف
ششیھکمشاھگنچڑشاہیھت

ھ

 
ااہ

 

ن
 ه
ٹ

 

 ھى
ب

شداھڑشریشش

 زاري أقؽ َ٪ني ثٕٮض وٮاء ٚي٢
ششکھچ کھچشانجنشدکھ دکھشدؽ ہجیلک

 

 

 

شمھچ مھچشت

 َ٪ني ػػػ ٬ؽيؿ / دكم حمؿبؾ ٩جي ٤ٝت / َعةؿ
رکشیلجبشرگجشي ادؽ

ھ

شرؾ مھجشي ارششک

 ٬ـي٥ ٦ُؿ ثؿؽ ٠٭ؿبةء ثؿؽ قعةب
ششڑھگیشاسںیئ اسںیئشوہا

ھ

 ت

ھ

شنٹ نٹشڑھگي اؽشت

 َ٪ني د٦يح َ٪ُ٪ح قةٔح ٬ـيـ ٬ٮا
شںیٹ نیٹشوطاطشلق لقشرصایحشرھگر رھگرشیکچ، اہجز

َةظ٪ح 
 /َةاؿة

 أمؼٮب ثج٘ةء ٤حٞي ٤ٍ ٝي  رًشبح صٕضٕح

اششیھک یھک، اہاہاہشیسنہ

 

شںیم ںیمشركبیشآںیھچشکنیھچ امري

 ز٘ةء مةة ت ا٣ٕةَفوٮ ُٔةس ٝ٭ٞ٭ح ًعٟ
ش

ھ

 
اششرفں رفںشرہ

 

اششرںی رںیشےچب اک رفي

 

رویں اک اڑي

ھ
 
شرھپ رھپشخ

 رٚؿٚحَرياف وٮت ثلةء ثلةء  دكم ٩ةٔٮرة
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 /مٞنٞح ا٣ٕىةٚري ا٢ُٛ٣ ا٢ُٛ٣
 ششوبدنںی

ھ

  ی

ھ

اشاکنھجرشہکسشی

 

شدڑھاؾشرگي

 د٬ؿاـ قٞٮط ر٩ني / َ٪ني ٩ٞؽ ٦ٕؽين حجَجُ ُٝؿات
 

 

 اشً االشخفٓام

 :اتلفريف
ا)٦ةذا(،ایک )٨ٍ٦(،سک (،؟)٨٦ٍ : وكؿ٦سال ،ؤاؿ٪ُٜ ث٫ كٝخى الكاق٥ يي ٬ٮ 

 

 )أم(،وكپ

 )ك٥(.انتک )٠يٙ(،اسیک
 اشً الصفث

 :اتلفريف
 ٧٠يذ٫ ، أك ىلع ظك٪٫ ، أك ىلع ٝجع٫ ، أك ىلع، اق٥ يؽؿ ىلع كوٙ اق٥ أػؿ ٬ٮ 

ا )قةػ٨(،رگؾ )ثةرد(،ڈنھٹا/ أك ىلع ٦ٞؽارق ، ٦سال

ھ

ش)وةدؽ(.اچس )اكذب(،وھجي

ٔؽد٫ يٞةؿ هل مٮوٮؼ ، ٦سال ، أك ٝجع٫ ، ٧٠يذ٫ ، أك اذلم  ذي٠ًؿ ظك٪٫ كاالق٥ 
ا ڑلاک":شش)٦ةء(،كيف دم٤ح"ش"ي این )٦ةء ثةرد(ڈنھٹا ي این  يف /

ھ

)كدل(،كيف ڑلاک" "ش)كدل اكذب("شوھجي
 )رص٢(." آدیم" )رص٢ وةدؽ(اچس آدیم دم٤ح /

 /أكصً اشً الصفث
 اق٥ الىٛح ىلع مخكح أٝكةـ ، كْل / 
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 وٛح نكبيح._4وٛح ٔؽديح ،  _3وٛح ٦ٞؽاريح ، _2نج٭ح ، وٛح م _1

 
 صفث مشتٓث / وصف ذايت

 :اتلفريف
 "،ش)رص٢ مضةع("شاہبدرآدیم"/ ، ٦سالثىٮرة داا٧ح كوٙ يلٮف يف املٮوٮؼ  

را اھگس
 
 )لكأ رَت(. "ہ

 :درسات صفث ذاحيث
 ل٤ٮوٙ اذلايت زالث درصةت /

 ٌي٢ اللك .دٛ _3دٌٛي٢ ابلٕي ،  _2دٌٛي٢ ٩ٛيس ،  _1
 /حفظيو ُفيس

٭ؿ وٛح ذاديح ليشء أك لؿص٢ ، كال يلٮف ٚي٭ة اتلٞةث٢ ، ٦سال  :شْل مؿدجح دْي

  )ذَف(.ش"القئ"ش،)وة٣ط("کین"
 /حفظيو ابلفض

٭ؿ دٌٛي٢ يشء ىلع أػؿ ، أك دٌٛي٢ رص٢ ىلع ٗريق ، ٦سال /  تہب "ْل مؿدجح دْي

)حم٧ٮد "شڑپاھىئ ںیم املس ےس زي ادہ رتہب ےہومحمد "شش، ٦سالن )أذٍف( "زي ادہ القئ "ش،)أذٍف( "القئ
 أ٢ٌٚ ٨٦ أق٥٤ يف ادلراقح(.
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 /حفظيو اللك
)أذٍف "شش  ےس زي ادہ القئ"ْل مؿدجح دْ٭ؿ دٌٛي٢ يشء ىلع أ٦سةهل ٝةَجح ، ٦سال / 

 )أَٮؿ ٨٦ اجل٧يٓ(."شش  ےس افاچن"، ٨٦ اجل٧يٓ(
 صفث ٌلداريث

 اتلفريف:
 "زگرھب ":، أك ىلع ٠ي٫٤ ، ٦سالىلع ظض٫٧ أكْل وٛح دؽؿ ىلع ٧٠يح يشء ، 

اج "،)٦ٞؽار ذراع(

 

 )٤ٝي٢ ٨٦ ٤ٗح(."شھچک اي
 ٦ج٭٥ . _٦2ٕني ،  _1 /لىٛح ٦ٞؽاريح ٩ٮاعف

 /فنيامل
ٝ ح٦ة يؽؿ ىلع ٦ٞؽار ٦ٕنٌي   ٦ٞؽار ازنيت كًظؽة ٦ٞيةس ، ): وتہل رھب ، ٦سال ثًؽ

 )٦ٞؽار ذراع(.زگ رھب ،ٔرشة ذرة(
 / تًٓامل

ش)٤ٝي٢(.وھتڑا اس ،)يشء ٠جري(تہب ھچک:شش ، ٦سال٦ة اليؽؿ ىلع ٦ٞؽار ٦ٕني  

 صفث ُرحبيث
 :اتلفريف

 )ادلرس "ي اوچناں قبس:ش"شوٛح دؽؿ ىلع دنكيٜ مٮوٮ٫ٚ ، أك ىلع ردبذ٫، ٦سال 

 )األو٢ الكةثٓ(."شاسوتاں اوصؽ"ش،اخلةمف(
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 صفث نِصبِيث

 :اتلفريف
، "مدمؿادآثة" ْل وٛح دؽؿ ىلع نكجح مؼه أك يشء إىل ٗريق ، ٦سال / 
 ."٦ؽين"، "ميک"

ٔاـد صياغث صفث نِصبيث  ك

ٓ يف ٩٭ةيح االق٥  _ 1 ش".مالہٮر ر"الہٮ٦سال ٨٦  " "ديًٮ

ٓ يف ٩٭ةيح االق٥_ش2 شكاال".الہٮر ر"الہٮ٦سال ٨٦ ، "شفاال" ديًٮ

 
 اشً اىفدد

 :اتلفريف
د ٔي اذلم يشء ٬٤ٮ اق٥ يؽؿ ىلع ٔؽديشء ،  كيٞةؿ ل  شات   "ش:ش، ٦سال "٦ٕؽكد"ؽب

ر "ش،)كدل كاظؽ( "اکڑل

 

شش"شك ش"ات  "شٚيف ٬ؾي٨ ٦سة٣ني لك٧ح،)محةدةف ازنذةف( "دف وبکب
ر "شك "ڑلاک "ش، أ٦ة لك٧حافٔؽدش"شدف  ٚ٭٧ة ٦ٕؽكداف .، "شوبکب 

 أكصام اشً اىفدد:
 ٗري ٦ٕني  . _٦2ٕنٌي ،  _1الق٥ ا٣ٕؽد ٩ٮاعف / 
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 /املفنياىفدد
ٝ ح ش،(أربٕح أظى٪ح) "اچر وھگڑے"ش7سال، ٦ ٬ٮ ا٣ٕؽد اذلم يؽؿ ىلع ٔؽد اليشء ثًًؽ

 .ةف٦ٕي٪اف ٔؽد  "نیت  "شك"شاچر "شلك٧ح يف ٬ؾي٨ ٦سة٣ني، )زالزح أكالد( "نیت ڑلےک"
 7غري املفنياىفدد 

ٝ ح،  "ش،)ثٕي األكالد( "دنچ ےچب":ش٦سال ٬ٮ ا٣ٕؽد اذلم اليؽؿ ىلع ٔؽد اليشء ثًًؽ

شش"دنچ"شٚيف ٬ؾق األ٦س٤حلك٧ح ،)ثٕي ا٣نكٮة( "ضعب وخانیت "ش،()ثٕي الؿصةؿ "ھچک آدیم

 ح.ٗري ٦ٕي٪أٔؽادش"ضعب" كشش،"ھچک "
 فائدة:

ش:املٕي٪ح ٦ة يٌلأق٧ةء ا٣ٕؽد ٗري 

)٦ة ےب امشر ،الحيىص()٦ةاؿ تنگ ،)٠سري(تہب ،)٠سري(، زي ادہ(مك)شیئک ،)ثٕي(دنچ 
ٌؽٌَ، الدعتادش(الحيىص ٣ٛةظ أ")٠سري(، كيٞةؿ هلة ش، تہب ےس()٤ٝي٢وھتڑے ےس، ()٦ة اليٕي

 .أيٌة١ري"د٪

 :أكصام اىفدد املفني

 ل٤ٕؽد املٕني مخكح أٝكةـ /
ٕيف ،  _3ٔؽد رديب ،  _2ٔؽد ذايت ،  _ 1 ًً ٔؽد  _5،  ٠رس _4ٔؽد 

 اقذ٘ؿايق.
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 /اىفدد اذلايت
ش "ش: يؽؿ ىلع دؿديت ٍٚٞ ، ٦سال٬ٮ ا٣ٕؽد اذلم  ش()از٪ةف "دف"ش،)كاظؽ(ش"ات 

 )أربٕح(. "اچر"ش،)زالزح( "نیت"
 /اىفدد الُرحيب

دجح ٦ٓ دالتل٫ ىلع اتلا٣ٕؽد اذلم  ٬ٮ شش،)أكؿ(الہپ:ششٕؽد ، ٦ساليؽؿ  ىلع الؿي
ش)راثٓ(.وچاھت ،)زة٣ر(رسیتا ،)زةين(دفرسا

 /اىفدد الِظفيف
ٕٙ يشء مؿدني ٚأكرث ، ٦سال ا٣ٕؽد اذلم  ًً ا "ش:يؽؿ ىلع 

 

گ
ُ
 "انگت"، )ًٕٛني( "د

ا"ش،)زالزح إًٔةؼ(
 

ا "ش،)أربٕح إًٔةؼ( "وچگ
 

 ٕةؼ(.)مخكح أً "جنپ گ

 /فائدة
 ٍٕ ًى ا" ثٕؽ ا٣ٕؽد اذلايت لك٧ح خى إذا ٌك

 

ٕيف . "گ ًٌ  ٚيىجط ا٣ٕؽد ال

  الهرس
 اتلفريف:

 ، "آداھش"(، )٩ىٙ "٩ىٙ "شيؽؿ ىلع أصـاء األظةد ، ٦سال /٬ٮ ا٣ٕؽد اذلم 
إال زالزح أربةع /) "وپؿ ")زالزح أربةع(،  "نیت وچاھتىئ "ش)ربٓ(، "وچاھتىئ "ش)٩ىٙ(

رھ  "شكربٓ(، ظؽكا) "وسا "(، ربٕة

ھ

ش)قؽس(. "اٹھچ ہصح "شك٩ىٙ(، )كاظؽ "ڈب 
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 شخغراياالفدد اى

 اتلفريف:
وں"ش)الك٧٬ة(، "دفونں"ش:شيؽؿ ىلع االقتيٕةب كالن٧ٮؿ ، ٦سالاذلم  ا٣ٕؽد

 

 

 

 "ت
 )مخكذ٭٥(. "ي اوچنں  "ش)أربٕ٭٥(، "اچرفں "(، )زالزذ٭٥
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 األففال 

 اىففو املفرد:
ا "ش/٦،٨٦سال ذم لك٧ح كاظؽة٨٦ مىؽر ٦ٛؿد  جى ؿً ؼٍ ذي قٍ ٢ٕٚ اي ٬ٮ  ںیم  "ش)إديةف( "آي 
(، )ش"آي ا ا "أديخي (. "وت آي   )أديخى

 / يٞةؿ ل٢ٕٛ٤ املٛؿد ا٢ٕٛ٣ ا٣بكيٍ أيٌة.فائدة 
 /اىففو املركب

ا"ش٨٦ /٨٦ مىؽر ذم صـاني ، ٦سال ٖى يٍ ٢ٕٚ ًو ٬ٮ 

 

اس ےن گنت  " )إزاعج(ش "گنت ركي

ش(.٬)"شایک  ٮ أٔز
 /اماتلففو اى

د آي اش "ش، ٦سال /ٍٞ ، أك ثة٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ لكي٭٧ة٢ٕٚ يؽؿ ىلع املٕ ى ثٛة٫٤ٔ ٬ٚٮ  ش، "زی 
د ےن اتكب ڑپیھ  "شصةء زيؽ()  )زيؽ ٝؿأ ٠ذةثة(. "زی 
 /اك اجلففو اى

اونر زمکفر   "/أك ثىٛح ، ٦سال رتف ثةق٥ أػؿ ،٦ٕ٪ةق ٦ةداـ ل٥ يٞ ٬ٮ٢ٕٚ ال يلذ٢٧

ش .)أ٩ٮر ًٕيٙ("ےہ
 /فائدة

ـء اثلةين  "اق٥"٩ةٝه ٢ٕٚ  ٢يٞةؿ ٣ٛةٔ  ."ػرب"، كل٤ض
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 / فائدة
ي   اذلم يٌل ق٥ اال ُل  كى يأيت ا٢ٕٛ٣ اجلةٝه يف األػري دك٦ة ٦س٢ األٕٚةؿ األػؿل ، كي

 ."اق٥"  ، كاالق٥ املٛىٮؿ "ػرب" اجلةٝهى  ٢ى ٕٛا٣
 /فائدة

إوؽار  )لك٧ةت دؽؿ ىلع"ےہ،وہ،  ںیہ، وہں،اھت، ےھت، یھت، ںیھت"اجلةٝىح ْل / األٕٚةؿ  
 .احلل٥ (

 اىففو املفػٔف

 اتلفريف: 
، يٞةؿ لألكؿ "ےک"   أك"رك"   كيلٮف ثي٪٭٧ةلك٧ح،  ٢ٕٚ مؿًلت ٨٦ ٤ٕٚني٬ٮ 

ٍؿ٬ٞةن )٩ةـ الٮدل ثٕؽ ش "ہچب کھت اہر رك وسایگ "ش:٦سال ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫، كل٤سةين ٦ُٕٮؼ،  ، (مي
 ،ك٢ٕٚ ظؿًؼ ُٔٙ"رك"  كٍل٧ح ٦ُٕٮؼ ٤ٔيہ ، ش"کھت" ٢ٕٚ ٚيف املسةؿ املؾ٠ٮر 

ش٦ُٕٮؼ."وسایگ" 

 ٚةاؽة /
 ا٢ٕٛ٣ املُٕٮؼ اعدة يلٮف ا٢ٕٛ٣ اذلم يٞٓ ثٕؽ ا٢ٕٛ٣ األكؿ.
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 احلروف

 /فائدة احلروف
ٍٔ احلؿؼ ييٮو٢ ثني االق٥ كا٣ٕٛ ٢٧ً  ٥ٍ ٤ى ٢ ، كا ٍٕ يؽؿ ٚال ، ٮظؽق لأف احلؿؼ لٮ ايٍقذي

 . ىلع ٦ٕ ى
 :أكصام احلروف

ةحلؿؼ ا  أٝكةـ / ىلع ٔؽ 
ظؿكؼ  _4ظؿكؼ اتلؼىيه ،  _3ظؿكؼ اتل٤ٕي٢ ،  _2بٍ ، ظؿكؼ الؿ _1 

 ظؿكؼ خمذ٤ٛح. _5اال٩ٕٛةؿ كاتلأزؿ ، 
 /حروف الربع

 أربٕح أٝكةـ/  ٚأكرث، كْل ىلعؼ ديٮو٢ ثني اق٥ ك٢ٕٚ ، أك ثني اق٧نيكْل ظؿ 
ظؿكؼ  _4ظؿكؼ املٕٛٮحلح ،  _3ظؿكؼ ا٣ٛة٤ٔيح ،  _2ظؿكؼ اإلًةٚح ،  _1

 صةرة.
 /حروف اإلطافث

ادہ اک اھبىئ 7الثني اق٧ني ، ٦س ٢ي ًو ظؿكؼ ديٮٍ ْل  

ي

 "دیعس یک اتكب "ش)أخ مة٬ؽ(، ""ش
شظؿكؼ االًةٚح."اک، یک"  )٠ذةب قٕيؽ(، ٚيف ٬ؾي٨ ٦سة٣ني

 /فائدة
ا، ےن، ین":شظؿكؼ اإلًةٚح ْل 

 

 )٬ؾق احلؿكؼ دؽؿ ىلع "اک، ےک، یک،را، رے، ری، ي
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 .الالـ ل١٤٧٤يح(
 :حرف اىفاـييث

د ےن اركؾ وك  ،٦سال "ےن"ك٬ٮ،  ا٢ٕٛ٣ املذٕؽم كا٣ٛة٢ٔ ثني ٢ي ٮًو ظؿؼ يي ٬ٮ  : " زی 

 ٢ي ًو ْل ٔال٦ح ا٣ٛة٢ٔ ، كْل ديٮٍ  ""ےن  ٚيف ٬ؾق اجل٤٧ح لك٧ح )رضب زيؽ ػةدلا(،امرا" 
 ثني ا٢ٕٛ٣ املذٕؽم كا٣ٛة٢ٔ .

 /حرف املففٔحلث
دےن اخدل وك  ٦سال"٠ٮ"ثني ا٣ٛة٢ٔ كاملٕٛٮؿ ،ك٬ٮ ٢ي ك٬ٮ ظؿؼ ييٮًو  :"زی 

ش.ب زيؽ ػةدلا()رض،اجیھب"

 / ارةاجلحروف 
:" ںیم ےن حبص  ثني االق٧ني ، ٦سال ٢ي ًو ثني االق٥ كا٢ٕٛ٣ ،  أك ديٮٍ  ٢ي ْل ظؿكؼ ديٮًو 

 اکؾ ایک 

 

اؾ ت

ي

٤٧ًخي ٨٦ الىةثةح إىل املكةء("ےس ش ٔى " املسةؿ ظؿؼ ٚيف ٬ؾا )

 

٨٦ "ےس، ت
شاحلؿكؼ اجلةرة.

 :فائدة
ش ،()٨٦ًٍ ےس ،)يف (ںیم "ش:شاحلؿكؼ اجلةرة ْل ٦ة يٌل  ،)ىلع(رپ ،)إىل(کلت، )إىل (ت 

ر ،)يف(ادنر، )هل(فاےطس ،)هل(ےئل  ،)حتخ(ےچین ،)ٚٮؽ(افرپ، )ػ٤ٙ(ےھچیپ ،)أ٦ةـ(آےگ ،)ػةرج(ي اہ 
ش.")أ٦ةـ(اسےنم ،)كقٍ(چیب ،)٦ٓ(اسھت ،)دلل(ي اس ،(ثني / كقٍ)درایمؿ

 /حروف اىفػف
 /ْل ظؿكؼ دؿبٍ ثني ٣ْٛني أك دم٤ذني ، كْل ىلع قجٕح أٝكةـ 
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ظؿكؼ  _4ظؿكؼ االقذؽراؾ ،  _3ظؿكؼ ا٣رتديؽ ،  _2كؼ الٮو٢ ، ظؿ _1
 ظؿكؼ الرشًلح . _7ظؿكؼ االقتس٪ةء ،  _6ظؿكؼ ابليةف ،  _5اتل٤ٕي٢ ، 

 /حروف الٔصو
ٌل( ، ٚيف "اخدل افر یلع آےئ" دىٍؿبًٍ ثني ٣ْٛني ، ٦سال / ظؿكؼ ْل   )صةء ػةدل ٔك

 ٬ؾا املسةؿ لك٧ح "اكر" ظؿؼ الٮو٢.
ش.")أف(ف، ہک، )ك(افر "ش:شالٮو٢  ْل/ ظؿكؼ فائدة 

 :حروف اىرتديد
ُى ْل  ا ثني الك٦ني ، ٦سال /ثني النيبني ، أك  ػيةرو   ث٭ة كٝخى  ٜي ظؿكؼ  يي٪ " فہ آےئ ي 

 ظؿؼ دؿديؽ. "ي ا"أـ أ٩ة ؟( ، ٚيف ٬ؾا املسةؿ  ٮ يأيت)٬ںیم آؤ!" 
 فائدة :

ا ،)قٮاء(اچےہ ،)قٮاء(وخاہ "ش:ظؿكؼ ا٣رتديؽ ْل  ش."()أفٍ ہک ،)أـ(ي 
 /حروف اشخدراك

ج٭حى أك الٮ٥٬ى اذلمظؿكؼ تكذؽرؾ  ْل  فہ ذنیہ "ش/، ٦سالننأ٨٦ اجل٤٧ح األكىل  الني

ش"نکیل" ٬ؾا املسةؿ لك٧ح ، كيف)٬ٮ ذَف ل١٪٫ ال جيذ٭ؽ("وت ےہ نکیل یتنحم ںیہن ےہ

شلالقذؽالاؾ.

 :فائدة
شش،)٣ل٨(کیل ،)٣ل٨(نکیل ،)٥ٕ٩(اہں ،)٣ل٨(رگم"شظؿكؼ االقذؽراؾ ْل /
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ش

ّ

(فل اش ،)ل٥ًى ش.")٣ل٨ / إال(اہتبل ،)٣ل٨(رپ، (ػ)ٚوس ،)إال(الَّ
 /حروف اتلفييو

اہک اکایمب ":لألكؿ ، ٦سال ىلع أف ا٢ٕٛ٣ اثلةين قجت ظؿكؼ دؽؿْل 

 

تنحم ركف ي

ش(.)اصذ٭ؽ تل٪ضطش"وہاجؤ

 /فائدة 
(ویکہکن ،)أف(ہکش":ظؿكؼ اتل٤ٕي٢ ٦ة يٌل ا ،)ٚػ / ٣ػ / ألف 

 

اہک ،)إىل / ظىت(وچہکن، ي /  )٣ػي 
دا ،)ألف(، اس ےئل ہکليک(  

ہ
 .")أف(ہک ،)ٚٞؽ(سپ وس، )٣ػ(فاےطس،)هلؾا(ل
 /حروف ابليان

٢ي ظؿكؼ ْل  ٧ٍٕى يٍكذى يط ، ٦سال ت  )ك٥ شینتک ي ار اہک ےہ ہک ےھجم ڑپےنھ دف:ششل٤جيةف كاتلًٮ
اہک"شلك٧حلٟ / "ادؿًل ي لرلراقح"( ، يف ٬ؾا املسةؿ  مؿة ٤ٝخ

 

ش.ل٤ذ٤ٕي٢ "ي

 فائدة :
(ہکش":ظؿكؼ ابليةف ْل

ْ
صدد(، ینعی)أؿ

 ق
ی
( ، بلطم) ی 

 

معٹ

ش.")

 /حروف االشترِاء
٢ي ظؿكؼ  ٧ٍٕى يٍكذى ا ہی ہک ااکنر ركےن یک "ش/، ٦سال٨ ٗريقٛى٢ يشء ٣ٔ ت

َ
ّ
ا ال

 

ںیم ااکنرویکں ركي

ششٔؾر٦ٞجٮؿ ل٤ؿٚي(.٬٪ةؾ ل٥ يل٨ إال أ٫٩ )٠٪خي أرٚي "وكىئ وقعمؽ فہج وہیت

 /فائدة 
ر":ظؿكؼ االقتسةء

 

 
ا ،)ز٥(رھپ ،(قٮل)وساےئ ،قٮل()وسا،)إال(زجب ،)إال(خ ششرگم، )إال(الَّ
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ش.")٣ل٨(نکیل ،)ٔالكة ٨ٔ ..(العفہ ،)٣ل٨(
 :حروف الرشكث

اس ےک اسھت یھب فیہ ھچک وہا وج ریمے ":يف يشء ، ٦سال ْل ظؿكؼ دؽؿ ىلع املنةرًلح

ش)ظؽث ٫ٕ٦ ٦ة ظؽث ٦يع(.ش"اسھت وہا

 :فائدة
ش."(٠ؾلٟ / ٧٠ة أف  )زین ،)أيٌة(یھب":ظؿكؼ الرشًلح ْل
 /حروف اتللخصي 

 يف االق٥ أك ا٢ٕٛ٣ ٦ٕ ى اتلؼىيه ، كْل ىلع زالزح أٝكةـ / ئي نً ْل ظؿكؼ دينٍ  
ظؿكؼ  _3ظؿكؼ ل٤رشط كاجلـاء ،  _2ظؿكؼ ل٤عرص كاتلؼىيه ،  _1

 ا٣تنبي٫.
 /حروف احلرص واتللخصي 

ارا اخقل "دبم ٦ٕ ى اتلؼىيه يف االق٥ أك ا٢ٕٛ٣ ، ٦سال/ ؤى ْل ظؿكؼ دي 
 
اہلل یہ ہ

 ل٤عرص كاتلؼىيه.ش"یہ"، يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح  ( اهللى ة إال  ٪ى ٞى ة٣ً ػى )الش"ےہ
 /فائدة

، )ٍٚٞ / إ٩ ٧ة(رصػ،)ٍٚٞ(، یہ)طقف /ضحم(رنا":ظؿكؼ احلرص كاتلؼىيه ْل
خمٛٙ لك٧ح "٥٬ )ہ مہی ،)ىلع اال٩ٛؿاد(اخىل ،)كىٍظؽ(اہنت ،)كظيؽ(، االیک)ٍٚٞ(طقف ،)دلؿد(ضحم

 ."(٣ل٥ ٍٚٞاک"  یہ" مت  خمٛٙ لك٧ح)یہمت ،(ّل اك " أم جلة ٍٚٞ
ش
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 /حروف الرشط واجلزاء
ارگ تنحم ركفےگوت "ش:، ٦سال، كدؤدبم ٦ٕ ى الرشطْل ظؿكؼ دأيت يف ثؽايح اجل٤٧ح 

ى  ؽت  ٭ى ذى )إف اصٍ "اکایمب وہاجؤےگ شل٤رشط . ""ارگ، يف املسةؿ املؾ٠ٮر لك٧ح  (خى عٍ جنى

 /فائدة
(ارگہچ ،م()اذلوج ،)لٮ(ارگ، )إٍف(رگ"ش:ظؿكؼ الرشط ْل ردنچش،)كلٮ أف 

 
، (ك٥ /٠يٙ)ہ

افہکیتق ،)ثٞؽر ٦ة (وجں وجں، )ظةؿ ٦ة(وجیہن،(أف)ہک)ألف  / إٍذ (از سب  ،)إٍف(وگ

 

 ،)إىل أٍف(ي
راگہ
 
ش.")٦ىت / يف ظة٣ح (ہ

 :فائدة
ي "اجلـاء" دم٤ح يف احلؿؼ اذلم يٞٓ  ظؿؼ " ُل  كى ا٣يت دلٮف صٮاثة ل٤رشط ي

ش.شظؿؼ اجلـاء"وت" ش٧ح، كيف املسةؿ املؾ٠ٮر لك "اجلـاء

 فائدة:
امہ ،َى/ٔؽل( )٣ل٨ / إال أفٌ رپ ،)٣ل٨(رگم ،)إذف(ی  ش ،)ٚػ(وت":ظؿكؼ الرشط ْل )٦ٓ ي 

٥ ذلٟ، رھپیھبذلٟ( ش."(/ ٦ٓ ذلٟ أيٌة )ٗر
 :حروف اىتشبيّ

اس یک لکش ہنیعب اےنپ اھبىئ یسیج "شال ٣٘ريق ، ٦سال/ةيشء ممسالْل ظؿكؼ دؽؿ ىلع ٠ٮف 

 .ػي٫  / ٬ٮ مبي٫ أػي٫()وٮرد٫ ٦س٢ وٮرة أ "ےہ
 :فائدة

ا ،)ؾ(لثم ،)٧٠س٢(امدنن، )٦س٢(شرطح"ش/ظؿكؼ ا٣تنبي٫ ْل (وگي   )٩ٛف ہنیعب ،)٠أف 
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 ،)اذلم / ا٣يت(وجں ،)٧٠ة / ؾ(اسیج ،)٦س٢ / ؾ(اس ،)ٔني اليشء، ٩ٛك٫(، وہوہباليشء / ذاد٫(
ش.")٦سةؿ(اثمؽ ،)وٮرة(وصرت

 /حروف اتلأذر
ح كاال٩ٕٛةالت ، كْل ىلع ز٧ة٩يح  ْل ظؿكؼ دؽؿ ىلع ٠يٛيةت كصؽا٩يح  ٦ذ٪ٔٮ

 أٝكةـ /
 _4ظؿكؼ اتلأقٙ ،  _3ٕضت ، اتلظؿكؼ  _٩2بكةط ، االظؿكؼ  _1

ظؿكؼ اتلعكني ،  _7ظؿكؼ ٩ٛؿي٨ ، _6ظؿكؼ اتلٮًليؽ،  _5نجي٫ ، اتلظؿكؼ 
  ظؿكؼ اتلؼٮيٙ. _8

 /ُبصاطاالحروف 
ٜ ث٭ة كٝخى ْل ظؿكؼ  ُى ٍ٪  "ےہانتک تنحم ےس ڑپھ راہ  فاہ فا"شكالرسكر ، ٦سال/ ابل٭ضحً  حي

ظؿؼ "فاـ فا"   ك٥ ٬ٮ دل٭ذؽ!( ، يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح ،ق !  / كاقؽى ٭ى ، ٦ة أصٍ )ية مؿىح
 .اال٩بكةط
 /فائدة

)ية قالـ / ية فاہ فا ،)ية هل ٨٦ ...(افوہ، )قجعةف اهلل (ااہاہ"ش:ظؿكؼ اال٩بكةط ْل
اءاہلل ،)قجعةف اهلل(احبسؿ اہلل ،مؿىح(

ي

ش.")٦ةمةءاهلل(امش
 /حروف اتلفشب

٢ي ْل ظؿكؼ  ٧ٍٕى يٍكذى  )اهلل اهلل ! ش"اہلل اہلل رے اس وك ایک وہایگ"ش:، ٦سالاال٩ٕٛةؿ كٝخى  ت
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 .ث٫ !( ٦ةذا ظ٢  
ش:فائدة

 ہلل، اہلل اربک،اہلل اربک، اعتىل اہلل، الوحؽ فال وقۃ اال  "ش:ظؿكؼ اتلٕضت ْل

 

مت

 

عظ
ل

اہلل اہلل، احبسؿ اہلل، ا

ا
َ
ا فلّک

ي

اہلل اہلل  ،)ية هل ٨٦ ..(، افوہ٧ةت لك٭ة ٔؿبيح تكذ٢٧ٕ كٝخ احلرية()٬ؾق اللكي اہلل، احش

)لك٧ح حتكني شآاہ،)أٍؼ(، اوفہ)لك٧ح اتلٕضت دؽؿ ىلع زيةدة يف يشء أك ىلع ظك٪٫(رے
ش."()لك٧ح تكذؼؽـ كٝخ اتلعري، اػ رےيي٪ُٜ ث٭ة كٝخ ا٣ٛؿح(
 /حروف اتلأشف

ٜي ث٭ة ْل ظؿكؼ ُى ٍ٪ ،  لألقٙ)ش"  ںیہ ےک ہن رےہاہےئ مہ"شاتلأزٌؿ ، ٦سال/ كٝخى  حي
وجع٪ة يف ظة٣ح ال

ى
  طي ٤ى ٍى ٩ى أ

ى
 .!(يشءو   مب أل

 /فائدة
 ،)لك٧ح تكذ٢٧ٕ كٝخ أ٩ني(فاےئ ،)دأٌكق(اہےئ اہےئ ،)دةٌكق(اہےئ"ش/ْل ظؿكؼ اتلأقٙ

ا

 

اا ،)كا ظرسدة(فارسحي

 

 ن
ى ن 
مص

 ،(لك٧ح دأقٙ كاألل٥)اہےئ رے ،)أقٛة(اوسفس ،)كا مىيجة(فا
شش،(ٛةأقَ ٍ/  قأ)آہ ،()أقٛة فیح

َ

 ہ 

َ

ش.)لك٧ح اتلأقٙ  ٦ٕ٪ةق / أقٛة("ہ 

 /حروف اتلنتيّ

٢ي ْل ظؿكؼ  ٧ٍٕى يٍكذى ربخدار! آدنئہ ایسی رحتک ہن  "ش/اتلؼٮيٙ كاتلعؾيؿ ، ٦سال كٝخى  ت

ا

 

٥ٍ ث٭ؾا  "شركي ٞي ٍر  مؿة أػؿل )ا٩تج٫ ، ال تى ؿب ش"ربخدار"، يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح (/ ال ديلى

 ل٤ذنجي٫ .
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 /فائدة
)اق٧ٓ ية ونس وت ،)ا٩ْؿية ٬ؾا(دوھکی وت ،)ا٩ْؿ(دانھکی ،)ظؾار(ربخدار"ش:ظؿكؼ اتلنجي٫ ْل

ش."(لك٧ح إجيةب كرٚي)وہں ،)ظؾارً/ا٩تج٫(ںیہ ںیہ، ٧ح دنجي٫ ٦ٕ٪ة٬ة ا٦ذ٪ٓ ()لكںیہ ،٬ؾا(
 /حروف اتلأكيد
ثؽ )الش"آپ رضفر فاہں اجےیئ"ش:٦سالىلع ٦ٕ ى اتلأكيؽ يف الالكـ ، ؿ  ْل ظؿكؼ دؽي 

 ٨٦ اذل٬ةب ٬٪ةؾ!(.
 /فائدة

رفر، )ظذ٧ةن(رضفر"ش:ظؿكؼ اتلأكيؽ ْل

 

 
رزگ، )لـك٦ة(رضفر ب

 
 یھبک ،)ٍٝ / أثؽا(ہ

ش

 

ارس ،)٤ُ٦ٞة(مطلقاا ش ،)أثؽا / ُٕٝة(ب

 

 ،)د٧ة٦ة(رسرسب ،)اللك(لک ،)دميٕة(یھبس ،)د٧ة٦ة(رسي
سه(ہنیعب ،)أوال(االص ، )ُٕٝة(اعطق  ،)ثذةدة / لكية(ي الکل

ف

 

مئ عاا(، ش  ےک ش ش)ی
ج 
ش، امتؾ)

 ."ن اا()امتام/ كل
 /حروف اتلّفر

دا یک امر وہ اس  "ش:ىلع اجلٛؿة كاالقت٪اكر ، ٦سال ؿ  ؽي ْل ظؿكؼ دى 

 

)٤ٔي٫ ٣ٕ٪ح  "رپج
دا یک امر"يف املسةؿ املؾ٠ٮر لك٧ح  اهلل!(

 

ؿ.رحػ  "ج ٌٛ  اتل٪
 /فائدة

ؿ ْل /  ٌٛ دا یک امر ،)ال٤ٕ٪ح(تنعلظؿكؼ اتل

 

ش ،)أل٥(درد ،(٣ٕ٪ح اهلل)ج  
 

)دٙ / ت
کاار٣ٕ٪ح(

ھ

 هئ
ب

ر ،)٣ٕ٪ح(وھت ،()٣ٕ٪ح /زصؿ،
ُ
ر د
ُ
ارفغتساہلل،  ،)أؼ(ُاػ ،()دٙیھچ ،)اثذٕؽ اثذٕؽ(د

 .)٬ؾق لك٧ةت ٔؿبيح(وعنذي اہلل، الوحؽ فال وقۃ اال ي اہلل
ش
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 :حصنيحروف اتل
اي اشْل ظؿكؼ يي٪ُٜ ث٭ة كٝخى ا٣تنضيٓ ، ٦سال /  

ي

 )أظك٪ٌخ(.شش
 :فائدة

رنی"شْل/عكني ظؿكؼ اتل

 

اي اش، )أظك٪خ(آف

ي

 ،)صيؽ(وخب ،)ظج ؾا / أظك٪خ(ش
راک اہلل، احبسؿ اہلل، اہلل رے ،)مؿىح (فاہ فاہ ،)صيؽصؽا(تہب وخب

 

 
لك٧ح دٕضت دؽؿ ىلع )خ

ش.)ثةرؾ اهلل("،ي ارک اہللالـيةدة كاحلك٨(
ش

ش:حروف اتللخٔيف

 ."وتہبْل ظؿكؼ يي٪ُٜ ث٭ة كٝخى ا٣ٕربة ، ٦سال "
 /فائدة
ششظؿكؼ اتلؼٮيٙ ْلك  ،ٛؿ اهلل()أقذٕوتہب،)احلٛيِ(شاظیفحل ،(األ٦ةف)االامؿ":
 .")٦ٕةذ اهلل (اعمذاہلل
 
 
 
ش
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 حروف خمخيفث

 /حروف اإلرضاب

٢ي ْل ظؿكؼ   ٧ٍٕى يٍكذى ً  ت ٍ ل ٮًع  ًؼ رصى اؿ ںیہن ہکلب "شإىل أػؿ، ٦سال/ ٨٦ ٦ٞةؿو  املًٮ

 

فہ اپ

شظؿؼ اإلرضاب.ش"ہکلب"يف املسةؿ املؾ٠ٮر لك٧ح  ث٢ محةر(، )٬ٮ ٣يف إنكةف ش"دگاھ ےہ

 :فائدة 
يكٍ ظؿكؼ اإلرضاب  ٢ي ت ٧ٍٕى )٬ؾا ش"ہی رھتپ ںیہن ڑكلی ےہ"ش/جليف النيئ أيٌة ، ٦سال ذى

 ث٢ ػنت(. ا٣يف ظضؿ
ش.")أف(ہک ،)ث٢(ہکلب"شظؿكؼ اإلرضاب ْل/:فائدة

 /حروف اجليف
رہ دسی ںیم ےہ فہ رپدسی ںیم ںیہنش"ش:ْل ظؿكؼ دؽؿ ىلع اجليف كالؿٚي ، ٦سال

 

 "وج م
ى ) ً  ٨ٍ ٣ى  ٟى ٪ً َى ث٭ة يف كى  ؿي ٕي نٍ املذٕح ا٣يت ت ٘ي ٬ى ؽى َتى   . (حً بى ؿٍ ة يف ا٣

 /فائدة
ا ،)ال(شںیہن، )ال( ےن ،)ال(ہن"شظؿكؼ اجليف ْل/ ك ش ،)ال / ٔؽـ(ي  )ث٘ري / ثال ےب ،)ال(م 

ا/ثؽكف / دكف(
َ
ا فلّک

ي

ش."كُل( ةظةم)، احش
 /حروف اىلصً
٢ي ْل ظؿكؼ  ٧ٍٕى يٍكذى ال   ،)كاهلل "دخبا ںیم ےن اس وك ںیہن امرا"ش:، ٦سال ا٣ٞك٥ كٝخى  ت

 ظؿؼ ا٣ٞك٥."دخبا" ش ٬ؾا املسةؿ لك٧حأرضب٫!( يف
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 /حروف االشخفٓام
٢ي ْل ظؿكؼ  ٧ٍٕى يٍكذى ؟( خى ٍٕ صى ؟)٦ىت رى "آپ بک فاسپ آےئ"شقذٛكةر ، ٦سال/اال كٝخى  ت

 ظؿؼ االقذٛ٭ةـ. ""بکشيف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح
 /فائدة

، )٠يٙ(ےسیک،)أي٨(اہکں ،)٨ٍ٦(وكؿ، )٦ىت(بک ،(ل٥ًى )ویکں "ش/قذٛ٭ةـ ْلظؿكؼ اال

 .")٠يٙ(رطحسک  ،)ملةذا(سک ےئل ،)ألم ٗؿض(سک  فاےطس ،)ملةذا(ویکں رك ،()٦ةذاایک
 حروف اجلدا:

ٜي ث٭ة ُى ٍ٪ ري اد نس "شاجلؽاء كاالقذ٘ةزح ، ٦سال/ كٝخى  ْل ظؿكؼ حي

 

اری ف
 
)ية  "اے اہلل! ہ

 ظؿؼ اجلؽا."اے" يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح (داعا٪ة!اهلل! اقذضت 

 :فائدة
ا، )ية  / ٬ية(اے"شظؿكؼ اجلؽاْل/ )لك٧ح ػُةب مل٨ اےب ،)ية أي٭ة(ارے ،)ية(ي 
ش.")ية  ظرضة (ایج ،)كا(، افيلٮف أدىن ٦٪ٟ (
 :حروف اىؾرفيث

٢ي ْل ظؿكؼ  ٧ٍٕى يٍكذى )ملةذا صبخ ٬٪ة؟( يف ش؟"وت اہیں ویکں آي ا"ش، ٦سال/ا٣ْؿًؼ  ةفً يى بًلى  ت
 ل٤ْؿؼ."اہیں" ش٬ؾا املسةؿ لك٧ح

 :فائدة
 ظؿكؼ ا٣ْؿؼ ىلع ٝك٧ني / 
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 بليةف ّؿؼ املاكف. _2ـ٦ةف ، بليةف ّؿؼ ال _1
شش:ْل حروف بليان ؽرف الزٌان

 ش، )االف(اب "
 

)إذ ذاؾ / ذلٟ یھبج ،()االفایھب ،(إذ ذاؾ)ی  ش ،)٦ىت(بک ،)ريس٧ة(ح
ش، )٦ىت(یھبک ،احلني(

 
 

ششسک  ،)ذلٟ الٮٝخ(اس فق

 
 

ش.")٦ىت(فق
ش:ْلحروف بليان ؽرف املاكن 

ش"فاہں"ش)خمٛٙ لك٧حفاں، ة(٬٪"شاہں"ش)خمٛٙ لك٧حي اں ،)٬٪ةلٟ(فاہں ،)٬٪ة(اہیں"ش

ِدرھ ،)ظير / أي٪٧ة(اہجں ،)أي٨(، اہکں٬٪ةلٟ ( )٬٪ةلٟ / إىل ُادرھ ،)٬٪ة / إىل ٬ؾا اجلة٩ت(ا
درھذلٟ ا٣ُؿؼ( )أي٨ / يف أم ، سک ہگج)يف ذلٟ املاكف(اس ہگج ،)أي٨(دکرھ ،)أي٪٧ة(، ج 

ش."ماكف(

 /حروف اإلجياب
ُى  رامي ا"ش:اإلٝؿاربيشء، ٦سال كٝخى  أكٍ ، ة كٝخى اإلصةثح ٭ى ثً  ٜي ْل ظؿكؼ يي٪

 

  "اجب ف
( يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح شاالجيةب. ظؿًؼ "اجب"  )ظٞة ٦ة ٤ٝخى

 فائدة:
 ،)بليٟ بليٟ(یج یج ،)٥ٕ٩ بليٟ(یج اہں ،)بليٟ(یج ،)٥ٕ٩(اہں:ششظؿكؼ اإلجيةب ْل

)وعيط / اجب ،)كإٝح / يف احلٞيٞح(فایعق ،)َيت(کیھٹ ،)صيؽصؽا(تہب ااھچ ،)صيؽ(ااھچ
ش ،وٮاب(

 

ش.)أظك٨ / أ٢ٌٚ /صيؽ(رتہب ،)وعيط /وةات(درش
 /حروف املفاساة

 آگ ڑھبک اىھٹ"ش:ة ، ٦سالةءٝٮع أمؿ ٚضكىلع  ظؿكؼ دؽؿ  ْل 

 

  )ٚضأةش"ااچت
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شامذ٤ٕخ اجلةر!(.

 /فائدة
ااگہ" /ظؿكؼ املٛةصةة ْل ااہگں ،)ٚضأة / ث٘ذح(ي 

 

ش، )٦ٛةصبح(ي

 

)ث٘ذح / ٦ٛةصبح / ىلع ااچت
ش ،(ٚضأة)کیبت  )دٕٚح ، ث٘ذح(،دۃعف   ،ٗؿة( )دٕٚح ابکیریگ ،)ادٛةٝة(اافتاق ش، )ٚضأة (اکیت 

ش."كاظؽة(
 /اتلٍينحروف 

٢ي ظؿكؼ ْل  ٧ى ٍٕ يٍكذى لٮ ل٥  ، )ية ظجؾاش"اکش مت فاہں ہن اجےتش"ش:، ٦سال  يب ٧ى كٝخى اتل   ت
ش . يب ٧ى ظؿؼ اتل  "اکش" ش( ، يف املسةؿ املؾ٠ٮر لك٧ح!دؾ٬ت إىل ٬٪ةؾ

 /فائدة
ش.")حلخ أٍف(اکش ہک ،)ية ظج ؾا(اے اکش ،)حلخ(اکش "ش/ْل  يب ٧ى تل  اظؿؼ 

ش:حروف حاصو الالكم

ش"رغض"ش:، ٦سال ًٜ ةثً ٫ الك  الك٦ً  ظةو٢ى  ؿي ٠ي ؾٍ ىلع أف املذلك٥ يى  ْل ظؿكؼ دؽؿ  

 اوقلؽ(

 

ش.)الخصه

 /فائدة
 ،)احلةو٢(ارغلض ،)ػالوح ا٣ٞٮؿ(رغض"ش:ظؿٚٮؼ ظةو٢ الالكـ ْل

اہ، )م٤ؼه(اہصقل

 

 .")ػالوح ا٣ٞٮؿ أف(ہصق رصتخم، )م٤ؼه(ارصتخمل ،)بلةب ا٣ٞٮؿ (ہصق وكي
 



 قواعد اللغة األردية
154 

 


 

 اىفصو اثلاين : املركب

 أكصام املركب

 دةـ. _2ه ، ٩ٝة _1ىلع ٝك٧ني /  املؿًلت

 /اجلاك املركب 
ذى١ٮ  مؿًلت ٬ٮ  ٣ل٨ الالكـ ال يلٮف اكمال حبير ، ف ٨٦ لك٧ذني ٚأكرث حى

 )دصةج ٝؿكم(. "یسی رمیغد"أثيي(، )زٮب  "دیفس ڑپکا"ش٦ٕ٪ةق،٦سال/ الكة٦ٓ ؾي ييؽرً 
 أكصام املركب اجلاك  :

 املؿًلت اجلةٝه ىلع تكٕح أٝكةـ /
 _4املؿًلت اال٦زتايج ،  _3املؿًلت اتلٮوييف ،  _2املؿًلت اإلًةيف ،  _1

املؿًلت ابلؽيل ،  _7املؿًلت اإلمةرم ، -6املؿًلت اجلةرم ، _5املؿًلت ا٣ٕؽدم ، 
ٮع. -9امل٭٢٧ ،  اتلةثٓ _8  اتلةثٓ املًٮ
 /كب اإلطايفاملر

ف مؿًلت ٬ٮ ٮ  ي دلٮف ٨٦ لك٧ذني يذى١ى ـء األكؿ ي  ُل  كى ثي٪٭٧ة ٔالٝح بكيُح ، اجل
ي  "مٌةٚة إحل٫" ـءاثلةين اذلم يلٮف ثٕؽ ظؿؼ اإلًةٚح ي ، ٦سال / "مٌةٚة" ُل  كى ، كاجل
شیک"ظؿؼك مٌةؼ،"یٹیب" يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح )ث٪خ ػةدل(،"اخدل یک یٹیب" ظؿؼ ٬ٮ"

 حلہ.ٌةؼ إ، ك"ػةدل" م ًةٚحاإل
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 /فائدة
  یک""اک،ےک،لك٧حْل إديةف  "ال٤٘ح األرديح"إلًةيف يف ٔال٦ح ا٣رتًليت ا

 

 

 

مٌةؼ شب
 كمٌةؼ إحل٫.
 /كاـدة

٢ي ٚ، ٦ؾ٠ؿا _اإلًةٚح اذلم يلٮف ثٕؽ ظؿؼ _لٮٌلف املٌةؼ  ٧ٍٕى ش" اک"تيٍكذى

ٕٚال٦ح ا٣رتًليت ،  اإلًةٚح، كلٮٌلف املٌةؼ مؤ٩سة"٠ٕال٦ةت را"،"رے،"ےک"،"
ش." ری"، " یک "شدلٮفاإلًةيف 

 /املركب اتلٔصييف
ف ٨٦  ٮ  ذى١ى ي ٬ٮ مؿًلت حى ـء األكؿ ي ـء "الىٛح" ُل  كى املٮوٮؼ كالىٛح، اجل ، كاجل

ش"ي این" يف ٬ؾا املسةؿ لك٧ح، ثةرد()٦ةء"ڈنھٹا ي این:"، ٦سال"املٮوٮؼ"اثلةين يٞةؿ هل 
 وٛح."شڈنھٹا "ش، كٍل٧حمٮوٮؼ
 /كاـدة

 لىٛح يف اتلؾ٠ري كاتلأ٩ير ؛ ٚإذا اكف املٮوٮؼ ٨٦ املُةثٞح ثني املٮوٮؼ كاثؽال
ش،(ٔؾب)٦ةء "شاھٹیم ي این" أيٌة، كا١ٕ٣ف ٠ؾلٟ،٦سال/ةةلىٛح دلٮف ٦ؾ٠ؿٚ ا٦ؾ٠ؿ
 صيؽ(.)٠ذةب "ایھچ اتكب "

 مالحؾث :
يٍكذى٧ى٢ ٦ؾ٠ؿة ، كٍل٧ح "٠ذةب" مؤ٩سح. "ال٤٘ح األرديح"يف   لك٧ح "٦ةء" ت
ش
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 :املركب اىفػيف
ف ٨٦  ٮ  ذى١ى ـء ُٕٮؼ ك ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٬٦،٫ٮ مؿًلت حى ي  اجل ٦ُٕٮٚة " ُل  كى األكؿ  ي

ـء اثلةين يٞةؿ هل"٤ٔي٫ ، يف املسةؿ املؾ٠ـر "٧ٔؿثٮبلؿكأ"ش٦سال/ ،"ٮؼاملُٕ" /، كاجل
 ٦ُٕٮؼ. "أثٮ ثلؿ" ٦ُٕٮؼ ٤ٔي٫ ، ك"٧ٔؿ"

 :املركب االٌزتايج
ٮ ف ذى١ى رھ"ش/لك٧ذني ٚأكرث، ٦سالا٦زتاج  ٨٦ ٬ٮ مؿًلت حى

ھ

ش."یلع گ

 /املركب اىفددي
ف ٮ  ذى١ى ـء ا ٨٦ ٬ٮ مؿًلت حى كاثلةين  ا"ٔؽد"ألكؿ يلٮف ا٣ٕؽد كاملٕؽكد ، اجل

٦ٕؽكد،   "ڑلےک "ش)زالزح أكالد( ، يف املسةؿ املؾ٠ٮر لك٧ح "نیت ڑلےک"ش، ٦سال/ا"ٕؽكد"٦
 ٔؽد. "نیت "كٍل٧ح 

 /املركب اجلاري
ف ٮ  ذى١ى ي  ٨٦ ٬ٮ مؿًلت حى ـء األكؿ ي ك اثلةين  ،"دلؿكا" ُل  كى اجلةر كاملضؿكر ،اجل

ش"تھچ"شٍل٧حكصةر،  "رپ "ش)ىلع الكُط(، يف ٬ؾا املسةؿ لك٧حش"تھچ رپ"ش/، ٦سال"صةرا"

شدلؿكر.

ش:املركب اإلشاري

ف  ٮ  ذى١ى ي كمنةرإاحل٫اق٥ اإلمةرة  ٬٨٦ٮ مؿًلت حى ـء األكؿ ي اق٥ " ُل  كى ، اجل
شٮرٍل٧ح)٬ؾا ٠ذةب(، يف املسةؿ املؾ٠ "ہی اتكب"ش٦سال/ ،"منةرإحل٫"كاثلةين "،  اإلمةرة

 حلہ."٠ذةب "منةر إك، اق٥ اإلمةرہ"ہی"
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 /املركب ابلديل
 ٙ٣
ى
ذىأ دلٮف ذةف لك٧ دم٤حو يف  ابلؽؿ كاملجؽؿ ٦٪٫ ، إذا كردت ٨٦ ٬ٮ مؿًلت حى

ً٪ي حن  إظؽا٧٬ة ٍٕ ُل  ْل  ثةذل٠ؿ، ٦ى يكى ْل ٍٚٞ إلزاظح اإلث٭ةـ  ، كزة٩ي٭٧ة دلٮف "ثؽال" ت
ُل   يكى )صةء أخ اعمؿ ظكني(، يف ٬ؾا املسةؿ ش"  نیس آي ااعرم اک اھبىئ"ش/"٦جؽؿ ٦٪٫ "، ٦سال ت
 ٦جؽؿ ٦٪ہ. " نیس"ثؽؿ ،ك  اھبىئ"اک"اعرم
 /فائدة 

 ز٥ املجؽؿ ٦٪٫ .، ابلؽؿ يأيت يف اجل٤٧ح أكال 
 /ٍٓواملاةؿ اتل

ف ٮ  ذى١ى ، ال دؽؿ ىلع ٦ٕ ى ، دلٮف زااؽة لك٧ذني إظؽا٧٬ة  ٨٦ ٬ٮ مؿًلت حى
ُل  ْل  َؿدا ل٤جةب ؿي ٠ى كديؾٍ  يكى ً٪ي حن أ٦ة األػؿل  ، "ثٓ ٦٭٢٧دة"  ت ٍٕ ثةذل٠ؿ  ا٣يت دلٮف ٦ى

ُل   يكى دةثٓ ش"ڑتاگن "لك٧ح)أَٮؿ ثلسري( يف ٬ؾا املسةؿ ش"ابمل ڑتاگن"ش/٦سال "٦ذجٮع"، ت
 ٦ذجٮع.ش"ابمل "٢٧، كٍل٧ح٦٭

 / ٔطٔ املاةؿ اتل
ً٪ي حن ل١٪٭ة ال دلٮف ، ىلع املٕ ى  ؿ  ٦ٓ األػؿل دؽي  ؿي ْل لك٧ح ديؾ٠ى  ٍٕ ، ثةذل٠ؿ ٦ى

ي  ـء األكؿ ي ا""دةثٓ"، ٦سال / يٞةؿ هل /كاثلةين  "، " ٦ذجٮاع  ُل  كى اجل

 

ا دوھي

 

يف ،  )ابلاكء(ش"رفي
اش "٬ؾا املسةؿ لك٧ح

 

ا "٦ذجٮع ، كٍل٧حش"رفي

 

ٮعش"دوھي ش.دةثٓ مًٮ

ش
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 ام أو اجلٍيثاتلركب امل

اجل٤٧ح تنذ٢٧ ىلع صـاني ٠جريي٨ يلٮف ثي٪٭٧ة ربٍ يل٢٧ الالكـ حبير ال 
ي قة٦ٓ إىل محيذةج  ـء األكؿ ٚ٭ٮ "اإق٪ةد" لٟ الؿبٍ  ذُل  كى ـيؽ ٨٦ الك٧ةع ، ي ، أ٦ة اجل

 ."املك٪ؽ"أ٦ة اثلةين ٚ٭ٮ ،  "مك٪ؽ إحل٫"
 /مصِد إحلّ

 .الكـظٮهل يؽكر اذلم يشء النؼه أك ال
 /مصِد

)اعثؽ مؿيي( ، يف ٬ؾق اجل٤٧ح "اعثؽ"  "اعدب امیبر ےہ"٦سةهل٧ة/ الالكـ اذلم دار ، 
 مك٪ؽ.  ٚٔل"امیبر "لك٧ح أ٦ة، ـ يؽكر ظٮهل مك٪ؽ احلہ ؛ألف الالك

  :أكصام اجلٍيث ٌَ حيد املفىن
 إننةايح . _2ػربيح ،  _1اجل٤٧ح ىلع ٝك٧ني / 
 / اجلٍيث اخلريث

اجل٤٧ح اخلربيح ىلع وٙ اجلةَٜ ث٭ة ثةلىةدؽ أك الاكذب ، كدم٤ح ي٧ل٨ كْل 
 ا٤ٕٛ٣يح . _2االق٧يح ،  _1ٝك٧ني / 

 /اجلٍيث االشٍيث
٦ٕ٭٧ة ٢ٕٚ  ، كيأيتيلٮف ٚي٭ة الك اجلـاني )مك٪ؽ إحل٫ كمك٪ؽ( اق٥ ْل دم٤ح 
 )اهلل رظي٥(.ش"اہلل رمیح ےہ" 7 ٩ةٝه،٦سال
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 /اجلٍيث اخلريث

لیمج "شْل دم٤ح يلٮف ٚة٤ٔ٭ة مك٪ؽ إحل٫ ، كْل تنذ٢٧ ىلع ا٢ٕٛ٣ اتلةـ ، ٦سال/

أيٌة ،  ٚالثؽ ٨٦ ذ٠ؿ املٕٛٮؿ، اكف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽية إذا(، أ٦ة دمي٢ ص٤ف ) "اھٹیب
ا اھکي ا ےہ":ش٦سال

 

 )أمحؽ أك٢ ا٣ُٕةـ(. "ادمح ےن  اھکي

 /اجلٍيث اإلنشائيث
ش"قبس ي ا دےئجیک"ش، ٦سال/وٙ اجلةَٜ ث٭ة ثةلىةدؽ أك الاكذب ي٧ل٨ كْل دم٤ح ال

 )اظِٛ ادلرس(.
 أكصام اجلٍيث اإلنشائيث :

 اجل٤٧ح اإلننةايح د٪ٞك٥ إىل از ي ٔرش ٝك٧ة/
 ُداء : _1

ارا امکل "ش٦سال /ثؽايذ٭ة ظؿؼ ٨٦ ظؿكؼ اجلؽاء ، دم٤ح يلٮف يفْل  
 
ي ا اہلل وت یہ ہ

ش)ية اهلل ، أ٩خ ٦ةل١٪ة(.ش"ےہ

 كصً : _2
دا یک مسق ںیم ےن اےس ںیہن داھکی "ش:٦سال     

 

 (.!٦ة رأيذ٫ ،)كاهللش"ج
 ـرض : _3

راےئ ركؾ ےھجم وھتڑی ےس ہگج دےئجی"ش:دم٤ح يلٮف ٚي٭ة ٤َت ٨٦ أظؽ ، ٦سالْل   ش"ب 

 (.يل ماك٩ةن  طٍ كى اٍٚ  ،)دلؿ٦ة
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 /حنتيّ _4
ر  ىؾ  اش"ش/٨٦ يشء، ٦سالٚي٭ة ْل دم٤ح حيي

 

 ركي

 

)ا٩تج٫ ، ال د٥ٞ ث٧س٢  ش"ربخدار آدنئہ ااسی م
 مؿة أػؿل(.ا٢٧ٕ٣ ٬ؾا 
 :حأشف _5

)آق مك١ني ، ش"آہ اچیبرہ وجاین یہ ںیم رم ایگش"شدم٤ح تنذ٢٧ ىلع اتلأقٙ ، ٦سال /ْل 
 (.!دٮيف يف مجةث٫

 حتصني: _6
ٜ ث٭ة كٝخى اثل٪ةء ، ْل  ُى ش٦ساليي٪ ا":

 

اي اش آدنئہ یھب ایس رطح تنحم ركي

ي

)أظك٪خ ،  "ش
شيف اجل٭ؽ ١٬ؾا(. ٢ٍ اًو كى 

 :حفشب _7
 )ٔضجةن ش"ارے! آپ بک آےئش"ش:، ٦سالٔضيتو  أمؿو  رؤيحً  دم٤ح يي٪ُٜ ث٭ة كٝخى ْل  

 (.!؟، ٦ىت صبخ
 /اُبصاط _8

ؿ اہلل! ایک وخب وصرت رظن فاہ احبس "ش/٪ُٜ ث٭ة إلّ٭ةر الرسكر ، ٦سالدم٤ح يي ْل 

ش٬ؾا امل٪ْؿ!(. عى ؽى قجعةف اهلل ، ٦ة أثٍ  ،)كاق"ےہ

 :أمر _9
 )اظِٛ ادلرس(.ش"قبس ي اد ركف"ش:إوؽار األمؿ ، ٦سال ُٜ ث٭ة كٝخى ٪دم٤ح يي ْل 
ش
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 /ُہٕ _10
 روھک"شامل٪ٓ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ ، ٦سال/ ُٜ ث٭ة كٝخى ٪دم٤ح يي ْل 

 

ش(.ٍٙ ق  ٮى ذى )ال تى ش"م
 /اشخفٓام _11

؟ "وہاہکں ےس آرےہ "ش:ُٜ ث٭ة القذٛكةر األمؿ ، ٦سال٪ح يي دم٤ْل   (.)٨٦ أي٨ صبخى
 /ٍيناتل _12

ا :ششاتل٧ ي ، ٦سال ٜ ث٭ة كٝخى ْل دم٤ح يي٪ُ  

 

)ية حلت ي جنعخ اکش ںیم ااحتمؿ ںیم ي اس وہاجي
 (.!يف االػذجةر

 
 

 واإلـراب اىرتكيب

 اتلفريف :
ٍٕؿؼ ٔرب ا٣رتًليت أرٌلف اجل٤٧ح ٨٦  ح ،٤ا٣رتًليت ٬ٮ ٦ٕؿٚح أصـاء اجل٤٧ح مكذٞ   حي

ؿايب ، ٦سال / ٠ٮف ال٤ِٛ ٕٚال ، أك ٕٚالدة٦ ، أك ٩ةٝىة ، أك ٚةٔال ،  ةظير املٮٝٓ اإٔل
،  كأف اجل٤٧ح اق٧يح أـ ػربيح ، أـ  اأك مك٪ؽاإحل٫ ، أك مك٪ؽا ، ٦جذؽا ، أك ػرب

 إننةايح. 
ٔاـد اىرتكيب واإلـراب  ك

 .أ٩٭ة ٦ٛؿدة أك مؿًلجح٦ٕؿٚح اجل٤٧ح يف الٮ٤٬ح األكىل الثؽ ٨٦  _ 1
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، كأف اجل٤٧ح ػربيح  أـ إننةايح ، ز٥ الثؽ ٨٦ ٦ٕؿٚح اجل٧٤ح ٨٦ ظير املٕ ى  _2
 ٚإف اك٩خ إننةايح ، ٚالثؽ ٨٦ ٦ٕؿٚح ٝك٥ اجل٤٧ح اإلننةايح .

 ز٥ ٦ٕؿٚح مك٪ؽ ، مك٪ؽ إحل٫. _3
ـءه ٤اجل٤٧ح دلٮف منذ٤٧ح ىلع ٔؽة أصـاء ، ٚ _4 ىلع أكرث  ٦٪٭ة ينذ٢٧ ٮ اكف ص

 ٨٦ لك٧ح ، ٚالثؽ ٨٦ ٦ٕؿٚح الى٤ح ثني اللك٧ةت،.
لٮ اك٩خ اجل٤٧ح حتذٮم ىلع ٢ٕٚ ٩ةٝه ٚٔل اق٧يح ، ٚجٕؽ ٦ٕؿٚح ٬ؾا األمؿ  _5

 الثؽ ٨٦ دٕيني مك٪ؽ ، كمك٪ؽإحل٫.
لٮ اك٩خ اجل٤٧ح د٪ٌٮم ىلع ٢ٕٚ دةـ ،ٚٔل دم٤ح ٤ٕٚيح ، ز٥ الثؽ ٨٦ ٦ٕؿٚح _6

 ة ٚالثؽ ٨٦ دٕيني املٕٛٮؿ أيٌة.ا٣ٛة٢ٔ ، كلٮ اك٩خ ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽي
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 المراجع والمصادر

 اق٥ املى٪ٙ اق٥ ال١ذةب تك٤ك٢
ر ےسیک ںیھکیس؟ش1 شرحتب 

 ثٮبلةثہ مةہ ٦٪ىٮر ٛىت أامل
اء رپدازیش2

ي
 

شاردف وقادعف اپ
 ٦ةہ ٣ٞة رٚيٜ

شوقادعِ اردفش3
امل٤ٞت ثػ" مٮلٮ  ٔجؽاحلٜ 

 ثةثةاے اردك " )أثٮ األرديح(
شادعاردف وقش4

 د. مٮًلخ قزب كار 
شش5

ي

 

 

ان

 

دریک ف ي

  

شاردف اافلظ یک ی
 حم٧ؽ ٠ٮ٩ڈھٮ  ٚالىح

شلیہست ادتبملیش6
 مٮال٩ة ػري حم٧ؽ  
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 . ٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني ، كالىالة كالكالـ ىلع رقٮهل حم٧ؽ كآهل كوعج٫ أدمٕنياحل

أ٦ة ثٕؽ ٧٤ٚة ا٩ُٛأ رساج ادلك٣ح امل٤٘يح ، كتك٤ٍ اإلٚؿ٩ش ىلع ٬٪ؽ ، ٚٞةـ 
املك٧٤ٮف لإلَةظح حب١ٮ٦ح اإلجن٤زي ، ك صة٬ؽكا يف قبي٢ ذلٟ ، كٝؽ قة٥٬ يف ٬ؾق 
املٕؿًلح ص٭ةثؾة ا٧٤ٕ٣ةء ثأ٩ٛك٭٥ ،٦٪٭٥ مؤقف دار ا٤ٕ٣ٮـ ديٮب٪ؽ ، ٝةق٥ اخلري 

كمٮال٩ة رميؽ أمحؽ اجل٪ضٮْل ،  _ رمح٫ اهلل _مٮال٩ة حم٧ؽ ٝةق٥ ٩ة٩ٮدٮم 
كأوؽٝةء٥٬ ، ك٣ل٨ لألقٙ النؽيؽ ػرس املك٧٤ٮف ٬ؾق املٕؿًلح بكجت ػية٩ح 

٪ؽ ىلع الـ٦ةف ، كٌلف ٨٦ ٦زيات ادلك٣ح ابلٕي ٦٪٭٥ ، كبكٍ ٩ٛٮذ اإلجن٤زي يف اهل
امل٤٘يح أ٩٭٥ اك٩ٮا يذٮلٮف أمؿ ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كا٣رتبيح اإلقال٦يح ٨٦ ثيخ املةؿ ، 

 ري .گإجنةز مرشكع ا٣ٛذةكم اهل٪ؽيح ا٣يت أرشؼ ٤ٔي٫ اإل٦رباَٮر اعمل٦س٢ 

، ٚ٘ريكا صج٭ح املٕؿًلح ًؽ ل ٩ٛٮذ٥٬ كبٕؽ أف ا٦ذؽت ق٤ُذح اإلجن٤زي ، كدٞٮ   
ؿا ك٩ْؿيح ، كد٪ٛيؾا هلؾا املك٧٤ني ، كظةَٮا مؤامؿات ػجيسح  تلٕجيؽ املك٧٤ني ١ٚ

٩ٮا دمةاعت دبنرييح دؽٔٮ املك٧٤ني إاألمؿ  ىل دي٨ املكيط املعؿؼ ٣ريدؽكا ، أك ٠ٮ 
 يلٮف أٔٮا٩ة هل٥ ىلع األ٢ٝ .

كٌل٩ٮا يف حمةك٣ح اردؽاد املك٧٤ني كػةوح أث٪ةء دلة٬ؽم احلؿيح ، كحلىجعٮا 
املك٧٤ني ٧٠ة يؿيؽ٥٬ اإلجن٤زي ، ك٨٦ ٩ةظيح أػؿل أوجط املك٤ٮف ٔجيؽا قيةقية ، 

 كل٥ يل٨ أظؽ ٣يكة٩ؽ٥٬ قيةقية كدينية .
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دينيح يف وٮرة املؽارس ذ٧ٕةر اإلجن٤زيم ادلامف أًةءكا م٧ٮع يف ّالـ االقك
ادلينيح ، كٌلف اهلؽؼ ٨٦ ٝية٦٭ة احلٛةظ ىلع إي٧ةف املك٧٤ني ، كابلٞةء ىلع ا٤ٕ٣ٮـ 

ي٧ل٨  ٨٦ صؽيؽ يف ظنيح ، ٚإذا اقذٮىل املك٧٤ٮف ىلع الك٤ُالرشٔيح ٧٠ة ْل 
 إاعدة اإلقالـ إىل ٬ؾق ادليةرة ثىٮرد٫ احلٞيٞيح .

 
ي
ٍ ٚأ  نً ن

ى
دار ا٤ٕ٣ٮـ حتخ مضؿة الؿ٦ةف ، كختؿج ٚي٭ة ٔجةٝؿة ا٧٤ٕ٣ةء اذلي٨  ٍت أ

ؽة اجلٮع كا٣ُٕل ، كاثذٕؽكا ٨ٔ زػؿٚح ادل٩ية ا٠ذٛٮا خبرب ٝةس ثةاخ ، كحت٤٧ٮا م
ٛةظ ىلع ادلي٨ ، كجنعٮا يف ذلٟ يف ٗؿؼ ٦جنيح ٨٦ ا٣ُني ، كدٮلٮا أمؿ احل

٧ُف ، ك ق٥٤ إي٧ةف ٪ح كل٥ ديػالو٭٥ ، ٚجٞيخ وٮرة ادلي٨ اإلقالَل ا٣ُجيٕإل
ا٣يت ٗؿق٭ة ، كاعد الؿبيٓ  _رمح٫ اهلل _ظؽيٞح مةق كيل اهلل  تاملك٧٤ني ، كاػرض

مٮال٩ة جب٭ٮد ميغ اهل٪ؽ  _ىلع وةظج٭ة أ٣ٙ حتيح كقالـ  _إىل بكةدني ٤ٔٮـ اجلجٮة 
، كظ١ي٥ األ٦ح مٮال٩ة أرشؼ ٌٔل اتل٭ة٩ٮم ، كمٮال٩ة  حم٧ٮد ظك٨ ادليٮب٪ؽم

ظىت رأت ا٣ٞجح الـرٝةء أف ٬ؾق  _وةظت ٚيي ابلةرم  _١ن٧ريم أ٩ٮرمةق ال
٭ة يف ا٣ٕةل٥ ثأرسق ظىت  الن٧ٮع ل٥ د٪ٮر اهل٪ؽكبة٠يح ٚعكت ث٢ ا٩ترشت ٚيًٮ

 تكجت يف إيٞةظ املك٧٤ني.

٪ؽ٦ة  دارا٤ٕ٣ٮـ ديٮب٪ؽ ٚذج٤ي٘٭٥  ٬ؾق ا٣ٞة٤ٚح احلةم٤ح رايح احلٜ ٨٦مح٤خ ٔك
ر ٬ؤالء ا٧٤ٕ٣ةء  كٝؽ ٝةـيف إيٞةظ املك٧٤ني ، لك ثٕٞح ٨٦ ثٞةع اهل٪ؽ ، كتكجت  ٩ٮ 

جب٭ٮدصجةرة حتخ راةقح ميغ اهل٪ؽ ا٣يت ال دنىس أثؽا ، ك٬ؤالء ا٧٤ٕ٣ةء كػةوح ىلع 
 _حتؿيي مٮال٩ة أرشؼ ٌٔل اتل٭ة٩ٮم ٝةـ ميغ اإلقالـ مٮال٩ة مبري أمحؽ ا٣ٕس٧ةين 



 قواعد اللغة األردية
172 

 


 

بكيع ٧ؽ مٛيٓ مٮال٩ة املٛيت حمك، كمٮال٩ة ّٛؿ أمحؽ ا٣ٕس٧ةين ،  _وةب ٚذط امل٤٭٥ 
ـء ٨٦ ، ٠جري يف قبي٢ دأقيف ثةل١كذةف  كٝةمٮا ثذٌعيةت  حبير أوجعخ ص

 اتلةريغ اذلم ال ينىس أثؽا.

ثٕؽ دأقيف ثة٠كذةف اكف ينجيغ أف يؿدت ٩ْةـ اتل٤ٕي٥ الؿايق حبير يؽ٦ش ٚي٫  
ينيح النٞح ثني ٦٪٭ش ا٤ٕ٣ٮـ ادل ؽي ٍٕ بي  ٩يٮيح ددلة راإة ، كٌلف ينجيغا٤ٕ٣ٮـ ادلينيح كادل

٥ٌ ٚي٫ أظٮاؿ أثُةؿ  ٌى كا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕرصيح ، كأف يلٮف قةملة ٨٦ اإلحلةد ، كأف دي
 احلؿيح احلٞيٞيني ا٧٤ٕ٣ةء كدؿادم٭٥ .

أ٫٩ ل٥ يلٙ يف ثة٠كذةف _ رمح٫ اهلل _ كظكت ٦ة ٝةهل املٛيت حم٧ؽ مٛيٓ 
٦٪٭ش دار ا٤ٕ٣ٮـ ادليٮب٪ؽ اذلم ردت اًُؿارية يف ز٨٦ اإلجن٤زي الالدي ي ، كل٥ 

املع١ٮـ، كل٥ يل٨ اكٚية ٦٪٭ش دار ا٤ٕ٣ٮـ اجلؽكة  "ٌٔل گڑھ"ل٨ دلةؿ مل٪٭ش ي
دب، ث٢ ك٨ ٨٦ الالزـ اذلم ل٥ يل٨ ٚي٫ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ اإلقال٦يح إال اتلةريغ كاأل

٨ كادل٩ية ، كي٪ٛؾ يف دميٓ اكف يليف ٨٦ ظير ادليحبير  دؿديت ٦٪٭ش صؽيؽ
 .ابلرل

ال ك املكرت ، ث٢ اك٩ٮا ٦ذعؽي٨ ٚي٧ة ٩ذةاش ٬ؾا امل٪٭ش ٔؽـ اتلٛؿيٜ ثني م خكٌل٩
 خثي٪٭٥ ، ك٨٦ رص٢ بكيٍ إىل الٮزيؿ اكف ٔ٪ؽق إملةـ يف ادلي٨ ، ك٣ل٨ ٧٠ة اك٩

، ١ٚؾلٟ  صةء قي٢ ٨٦ ٩ةظيحقيةقية ٨٦ ابلؽايح يف ثالد املك٧٤ني  ح صؿ احلج٣٢ٕج
، ث٢ كو٢ األمؿ إىل اإلحلةد ٨٦ ٩ةظيح أػؿلا٣ٛت قيال صةرٚة يف وٮر صؽيؽة 

كىلع ابلر املجةرش  ٭ٮد٥٬ ىلع اتلٮاو٢ االصة٦ةيع يجؾلٮف ٝىةرل صبؽأكا ، كاآلف 
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الكة ٨ٔ ذلٟ أف ٩ْةـ املؽارس ، يف قبي٢ ص٢ٕ اجلي٢ اجلؽيؽ حمرلي٨ كوةثئني  ٔك
يف نرش ا٧٤ٕ٣ة٩يح ك االقتجؽاد ت كنكٜ حبير يتكجت دب ري ٣ٞؽ ا٣ٕرصيح األ٤٬يح  

ـٔٮ٦ح املؾمٮ٦ح ، ك٬ؾا ال خيٙ ىلع ٦ةزالٮا ذلا ا٧٤ٕ٣ةء ال١ؿاـ   أظؽ؛كاحلؿيح امل
يلذٛٮف يف د٧نيح املؽارس ىلع درباعت املؼريي٨ ، ك ٦ة زا٣خ ٬ؾق الك٤ك٤ح 

٥ ٨٦ ذلٟ ال ثؽ ٨٦ قؽ ٦٪يٓ أ٦ةـ اإلحلةد .  مكذ٧ؿة ، ك٣ل٨ ىلع الٗؿ

 حأشيس ٌدرشث ـربيث حفييً اىلرآن شٍس آةاد :

 كحب٧ؽ اهلل ٧٠ة أف يف املؽف ال١ربل ٦ؽارس ٠جرية ١ٚ
ي
ٍ ؾلٟ أ  نً ن

ى
٦ؽارس يف  ٍت أ

ذلٟ ا٣ٞؿل اجلةايح املذؼ٤ٛح ، ك٦ؽرقح ٔؿبيح د٤ٕي٥ ا٣ٞؿآف ظ٤ٞح ٨٦ ظ٤ٞةت 
اعـ أ٣ٙ تكٓ ٦ةاح كز٧ةف _ رمح٫ اهلل _ ا٣ٕٞؽ ا٣يت أقك٭ة مٮال٩ة م٧ف ادلي٨ 

كقجٕني دأزؿا ث١ٛؿ أ٦ري الرشيٕح الكيؽ ُٔةءاهلل مةق ابلؼةرم ، كٌل٩خ ٔ٪ؽ مٮال٩ة 
ىلع ذلٟ أقف  ؿٝح تل٤ٕي٥ ا٣ٞؿآف كنرشق ، كب٪ةءاظ_٫ اهلل رمح_ م٧ف ادلي٨ 

٥ ٔؽـ دٮٚؿ الٮقةا٢ ، كاقذ٧ؿ يف  املؽرقح يف أظٮاؿ وٕجح ، كٝةـ ث٭ؾق اتلٌعيح ٗر
، كحب٧ؽ اهلل  ا٬ذ٧ة٦ة ثة٣٘ة ةا٢٧ٕ٣ اقذٛةدة ٨٦ ػربة امل٧٤ٕني امل٭ؿة ، كا٬ذ٥ ث٭

إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا  ٨٦ ثؽايذ٭ةكختؿج ٚي٭ة أالؼ ظةِٚ  امل٪ُٞح ، لإلدارة مأف يف د٤ٟ
اذلي٨ خيؽمٮف ا٣ٞؿآف يف ابلرل ، ث٢ كػةرج ابلرل أيٌة ، ك٥٬ قجت يف نرش د٤ٕي٥ 

ُةء ؽرقح اث٪٫ األكرب ا٣ٞةرئ حم٧ؽ ٔا٣ٞؿآف ، كبٕؽ أف ٦ةت مٮال٩ة دٮىل راةقح امل
 ٬ؾق الك٤ك٤ح مكذ٧ؿة حتخ إرشا٫ٚ . ، كل٥ دـؿالؿمح٨ ، كأوجط ٦ؽيؿا هلة 
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، كم٤عٞح ث٭يبح كٚةؽ املؽارس املؽرقح مكض٤ح دلل احل١ٮ٦ح  كاحل٧ؽ هلل ٬ؾق
٨٦ ٦٪ة٢٬ ٤ٔٮ٦٭ة الىةٚيح ،  اإلقال٦يح ، كي٪٭٢ ٠سري ٨٦ ا٤ُ٣جح كا٣ُةبلةت

 ك٣ل٨ الثؽ ٨٦ إننةء الؿصةؿ  األٝٮيةء امل٭ؿة يف ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف  اذلي٨ ثإماك٩٭٥ 
نٙ ٣ٕؽ دٮٚؿ اتلىؽم ل٤ذعؽيةت املٕةُصة ، ك٣ل٨ د٧ؿ املؽرقح حبة٣ح اتل١

 الٮقةا٢ الرضكريح .

ٔائز الرضوريث ليٍدرشث :  احل

 إاعدة ث٪ةء املكضؽ ظكت ظةصح امل٪ُٞح/_ 1

كيذٞةَؿ ٦٪٫ املةء يف ، ث٧ة أف ٦ج ى املكضؽ ٝؽي٥ كظةتل٫ يؿىث هل ، كيٞٙ الكٞٙ 
كػةوح يٮـ اجل٧ٕح دلٮف ٬٪ةؾ ظةصح ، املُؿ ، كزد ىلع أ٫٩ ًيٜ ال يكٓ املى٤ني 

منلكح ٠جرية يف الىيٙ ج املكضؽ ؛ كذلا املى٤ٮف يٮاص٭ٮف ٣ٛؿش الىٛٮؼ ػةر
 ك النذةء كأيةـ املُؿ ؛ ذلا املكضؽ حبة٣ح إلاعدة ث٪ةءق حبير يكٓ أالؼ مى٢ .  

 كااعت ادلرس:ةِاء املٓاسؿ ليػيتث املليٍني و إنشاء _2

ث٢ ثٕي ٗؿٚ٭ة دلةد د٪٭ةر كإف لٮ٩خ، كب٧ة أف ٧ٔةرة املؽرقح ٝؽي٧ح صؽا 
حبير يكٓ ا٤ُ٣جح أ٩٭ة ًيٞح ؛ ذلا املؽرقح حبةصح إلاعدة ث٪ةء٬ة ذلٟ إىل كإًةٚح 
الكة ٨ٔ ، كاملٞي٧ني  ي١٧٪٭٥ ادلراقح ، كالك١ٮ٩ح ، ك جيؽكف األقةدؾة امل٭ؿة ، ٔك
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يىٍخ ذلٟ ٣ٞؽ  ً يجؽأ ٢٧ٔ اإلننةء ٬٪ةؾ يف أٝؿب ٚؿوح قكثٕٞح ملؽرقح ابل٪ةت ،  ايٍمرتي
 إف مةء اهلل .

 ادلايع :

 ٧ف آثةدممٮال٩ة حم٧ؽ إ٠ؿاـ اهلل م

 ٦ؽرقح ٔؿبيح د٤ٕي٥ ا٣ٞؿآف م٧ف آثةد ٩ةات املؽيؿ يف

 923126833931ر٥ٝ اجلٮاؿ / +

 اتلفاصيو ليخفاون ٌؿ اإلدارة :

ٜي هلل ، يف ٬ؾا احلكةب اهلؽاية ، كالىؽٝةت اجل٤ٛيحجي٧ٓ  ٌٛ ٍ٪ ٓكال  ، ك٦ة حي ٧ٍى  ٫ٚي جيي
 ُٕٝة . ٮـالـًلٮة ، كال الىؽٝةت الٮاصجح ، كال ُٚؿة الى

ار ٦٪ري م٭يؽ ، أمحؽثٮر الرشٝيح ، ٦ؽيؿيح ؿٍ ، ٚى  يف مرصف املزياناحلصاب  ع دك 
  بلٮر.ث٭ةك

Pk43MEZN0074010101857920 

MUHAMMAD ATTA R REHMAN 
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 ٓ ٧ٍى / ال١ٛةرة، كاجلؾر ك٦ة ك الىؽٝةت الٮاصجح ٮـُٚؿة الى كالـًلٮة ، ٚي٫ ٍٚٞ جيي
 .ٔؽا٧٬ة

 يىج ، ٦ؽيؿيح ث٭ةكبلٮر ث٪ضةب ثة٠كذةفھ، ٚؿع ٬ذ ةِم ديف االئياحلصاب 

  pk88abpa00100245710015ر٥ٝ احلكةب يف ابل٪ٟ / 

MUHAMMAD ATTA R REHMAN 

 923126833931/ + ركً احلصاب ىلع رشحيث اجلاز

 الع كٝخ إرقةؿ اتلرباعت ٔرب احلكةب ىلع اجلةز.مالظْح / ال ثؽ ٨٦ االَ




